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Abstract 

Introduction: It is possible to save a lot of energy in existing public buildings and premises. In 

2009-2016, Sweden's county councils has saved around SEK 180 million in reduced energy 

costs on an annual basis (SKL 2016). Lifecycle Cost (LCC) are highlighted by researchers as 

part of the response to overcoming deficiencies and/or identifying success factors for sustaina-

ble construction (Gluch 2014). The county council in Värmland and Dalarna's best in Sweden 

at increasing energy efficiency (SKL 2016) and have been working strategically and successfully 

with energy issues since the 1990s. They have been using LCC for about 10 years. How do they 

use LCC in practice?  

Keywords: Life Cycle Costing, LCC, Life Cycle Cost Perspective, Energy Efficiency 

Purpose: The overall aim of the study is to investigate and describe the practical work with 

LCC analyzes in connection with energy efficiency at county councils in Värmland and Dalarna. 

Objectives: The aim is to describe what opportunities and development opportunities the 

work with LCC calculation entails. 

Research questions:  

 What role does LCC play in the work on energy efficiency? 

 What functions do the LCC calculations meet for the decision-making process? 

 To what and at what stage are LCC calculations used? 

 How are the LCC calculations designed to serve as basis of decision making in the deci-

sion-making process? 

 What assumptions about inputs does the county councils make and how do they reduce 

uncertainty? 

Method: The study method is an interpretative qualitative study based on method triangulation 

with primary and secondary empirical data. The primary data consists of semistructured inter-

views. Secondary data is based on studies of governing documents. 

Conclusions: Life Cycle Cost Estimates (LCC) is an important building block for energy effi-

ciency, as the method enables identification of the lowest-energy alternative. The calculations 

are a means of achieving the overall targets for energy reduction. LCC has thus contributed to 

energy-efficient choices of systems and components and to the county council's good perfor-

mance in terms of energy use. LCC visualizes cost reductions in a longer perspective and justi-

fies increased costs in favor of more environmentally friendly and cost-effective systems / 

components.  
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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Det går att spara mycket energi i befintliga offentliga fastigheter och lokaler. Sveri-

ges landsting har under 2009-2016 sparat omkring 180 miljoner kronor i minskade energikost-

nader på årsbasis (SKL 2016). Livscykelkostnadskalkyler (LCC) lyfts fram av forskare som del i 

svaret för att överkomma brister och/eller identifiera framgångsfaktorer för hållbart byggande 

(Gluch 2014). Landstingen i Värmland och Dalarna är bäst i Sverige på energieffektvisering 

(SKL 2016) och har arbetat strategiskt och framgångsrikt med energifrågor sedan 1990 talet och 

har använt sig av LCC i omkring 10 år. Hur arbetar de med LCC i praktiken?  

Nyckelord: Livscykelkostnadsanalys, LCC, Livscykelkostnadsperspektiv, Energieffektivisering 

Syfte: Det övergripande syftet med studien är att undersöka och beskriva det praktiska arbetet 

med LCC analyser i samband med energieffektivisering hos landstingsfastigheter i Värmland 

och Dalarna.  

Mål: Målet är att beskriva vilka möjligheter och utvecklingsmöjligheter arbetet med LCC kalky-

lering medför.  

Frågeställningar:  

 Vad spelar LCC för roll i arbetet med energieffektivisering? 

 Vilka funktioner fyller LCC beräkningarna för landstingens beslutsprocess?  

 Till vad och i vilket skede används LCC beräkningar? 

 Hur utformas LCC beräkningarna för att fungera som beslutsunderlag i beslutsproces-

sen?  

 Vilka antaganden om indata gör landstingen och hur reduceras osäkerhet? 

 

Metod: Studiens metod är en tolkande kvalitativ studie som bygger på metodtriangulering med 

primära och sekundära empiriska data. De primära data utgörs av semistrukturerade intervjuer. 

Sekundära data bygger på studier av styrande dokument.  

Slutsats: Livscykelkostnadskalkyler (LCC) är en viktig byggsten för energieffektivisering då 

metoden möjliggör identifiering av det alternativ med lägst energiförbrukning. Beräkningarna är 

ett medel för att nå de övergripande målen om energiminskning. LCC har således bidragit till 

energieffektiva val av system och komponenter och till landstingens goda resultat vad gäller 

energianvändningen. LCC synliggör kostnadsminskningar i ett längre perspektiv och motiverar 

ökade kostnader till förmån för mer miljövänliga och kostnadseffektiva system/komponenter. 
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1. Inledning 

Energieffektivisering är ett modernt ord, men fenomenet är ingen nyhet. Brist på resurser och 

återkommande kriser, ökade krav och förväntningar på inomhusklimat har ur ett historiskt per-

spektiv alltid föranlett arbete med förbättringar av byggnader och uppvärmningssystem (Bro-

ström & Leijonhufvud 2011). Miljöfrågan har föranlett fokus på energieffektivisering av bygg-

nader och idag är det kostnadsjakten och miljöfrågan som engagerar. Sektorn bostäder och ser-

vice står för nära 40 procent av Sveriges totala energianvändning (Energimyndigheten 2015).  

Stora framsteg har gjorts när det gäller att minska energiförbrukningen i nya byggnader, men 

det stora omfånget av befintliga byggnader, med dålig energiprestanda är förmodligen ett ännu 

mer avgörande fokusområde (Gustavsson 2015).  

Energieffektivisering kan ses ur olika perspektiv och anses ge positiva effekter på flera områ-

den. Ur ett övergripande perspektiv handlar det om att minska byggnaders klimatpåverkan och 

skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av vårt samhälle (IVA 2014). Effektiv energian-

vändning anse leda till minskat energibehov som frigör resurser i konsumentledet, vilket gynnar 

ekonomisk tillväxt då konsumenternas köpkraft ökar. Inom offentlig sektor kan resurser frigö-

ras som kan nyttjas för andra, ur samhällssynpunkt angelägna, områden såsom vård, skola och 

omsorg (IVA 2014). 

Energieffektivisering möjliggör minskade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, kväve-

oxider, partiklar och flyktiga organiska ämnen. Energieffektivisering minskar också behovet av 

att bygga nya anläggningar för el- och värmeproduktion, som bland annat kan orsaka buller och 

påverka den biologiska mångfalden i vattendrag och skogar (Naturvårdsverket 2016). I sam-

band med renovering uppstår ofta möjligheter att effektivisera energianvändningen på ett kost-

nadseffektivt sätt. Minskad energianvändning kan exempelvis uppnås genom tekniska åtgärder 

som ger en effektivare energianvändning med bibehållen nytta, vilket är definitionen för energi-

effektivitet (Boverket 2005). 

Sveriges landsting äger och förvaltar tillsammans cirka 12 miljoner kvadratmeter lokaler. Lands-

tingens kostnader för fastigheter är drygt 12 miljarder, vilket motsvarar ungefär 5 procent av 

landstingens totala årskostnader (2011) (SKL 2014). Mellan åren 2009-2016 har Sveriges lands-

ting sparat omkring 180 miljoner kronor i minskade energikostnader på årsbasis (SKL 2016). 

Den fortsatta potentialen anses vara omkring 25%. En besparing på 25 procent motsvarar 7 

TWh och ungefär 7 miljarder kronor i minskade energikostnader per år. Vinsten efter att ha 

betalat av investeringarna bedöms vara halva det beloppet (SKL 2016). Landstingen går i varie-

rande grad före samhället i övrigt i att energieffektivisera lokaler och ställa miljökrav på det som 

köps in (SKL 2015). 

Landstingen i Värmland och Dalarna är bäst av Sveriges landsting på energieffektivisering. I 

den öppna jämförelsen utförd av Sveriges kommuner och landsting (SKL) leder landstinget i 

Värmland med lägst köpta energi per yta, tätt följt av landstinget i Dalarna. Ser man till använd 
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energi där även egenproducerad energi från värmepumpar och solceller ingår ligger Dalarna 

bäst till följt av Värmland (SKL 2016). Flera års systematiskt arbete med att effektivisera energi-

användningen ligger bakom utvecklingen. 

En framgångsfaktor för energieffektivisering är verktyg som främjar ett långsiktigt perspektiv 

på investeringar (IVA 2014). I detta sammanhang lyfts Livscykelkostnadskalkyler (LCC) fram 

av forskare som del i svaret för att överkomma brister och/eller identifiera framgångsfaktorer 

för hållbart byggande. UFOS (2010) anger att LCC är en viktig byggsten för att nå en effektiv 

energianvändning i offentligt ägda byggnader. 

Genom att använda LCC blir de totala kostnaderna för ett projekt eller anläggning blir så låga 

som möjligt. Lägre energianvändning ger minskat energiberoende vilket leder till bättre skydd 

mot störningar i energisystemet. Lägre energiförbrukning är en försäkring mot framtida ökade 

energipriser. Lägre kostnader ger lägre energianvändning och leder i sin tur till minskad miljö-

påverkan (Bångens 2010). 

Offentlig sektor anses ha ett speciellt ansvar som långsiktiga fastighetsförvaltare och agera som 

vägvisare och föredömen i arbetet med energieffektivisering (SKL 2015). Det finns flera offent-

liga fastighetsorganisationer som ibland eller ofta arbetar med LCC- kalkyler. Några har kommit 

långt med införandet av LCC- kalkyler och andra har precis börjat. Trots mycket diskussioner 

kring LCC- kalkyler och flera skrifter och ekonomiska modeller är det många organisationer 

som inte använder LCC- kalkyler (SKL 2017a). 

 

1. 2 Problemdiskussion 

Landstinget i Värmland och Dalarna har arbetat strategiskt och framgångsrikt med energifrågor 

under många år och har den lägsta energianvändningen av alla Sveriges landsting. En fram-

gångsfaktor i arbetet med energieffektivisering anses vara LCC kalkyler. Inom båda landstingen 

har LCC använts i omkring 10 år. LCC är idag en naturlig del av deras bygg och förvaltnings-

processer och organisationerna antas därför nått en viss mognad kring LCC som koncept och 

antaganden kring indata. Av den anledningen finns ett intresse att undersöka hur det praktiska 

arbetet med LCC kalkylering utförs i de båda landstingen. 

Hur arbetar de med LCC i praktiken? 

1.2.1Syfte  

Det övergripande syftet med studien är att undersöka och beskriva det praktiska arbetet med 

LCC analyser i samband med energieffektivisering hos landstingsfastigheter i Värmland och 

Dalarna.  

Syftet studeras ur tre perspektiv: Förvaltarens, konsultens och ett teoretiskt perspektiv 
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1.2.2 Mål  

Målet är att beskriva vilka möjligheter och utvecklingsmöjligheter arbetet med LCC kalkylering 

medför.  

1.2.3 Frågeställningar 
 

 Vad spelar LCC för roll i arbetet med energieffektivisering? 

 Vilka funktioner fyller LCC beräkningarna för landstingens beslutsprocess?  

 Till vad och i vilket skede används LCC beräkningar? 

 Hur utformas LCC beräkningarna för att fungera som beslutsunderlag i beslutsproces-

sen?  

 Vilka antaganden om indata gör landstingen och hur reduceras osäkerhet? 

 

1.2.4 Avgränsningar 

Studien omfattar en undersökning av Dalarnas och Värmlands landstings fastighetsförvaltning, 

och deras arbete med LCC i relation till energieffektivisering.  

De indata som omfattas i undersökningen är kalkylperiod/livslängd, kalkylränta, energipris och 

drift/underhållskostnader.  

LCC kan beräknas med flera metoder. Föreliggande studie fokuserar på nuvärdesmetoden och 

avgränsas mot övriga metoder. 
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1.2.5 Ordlista 
 

Systematiskt energiarbete: Ett systematiskt energiarbete innebär att energiaspekterna hante-

ras strukturerat såväl i investeringsprojekt som i den löpande driften. Utöver det krävs också 

återkommande ingående energianalyser av byggnaderna (SKL 2006). 

LCA: Med en livscykelanalys , LCA, avses att titta på den miljöbelastning som en produkt eller 

tjänst har under hela sitt liv, från råmaterial till återvinning (Jernkontoret 2017b). 

Komponentavskrivning: Komponentavskrivning går ut på att större och betydande invester-

ingar ska delas upp i delkomponenter med varierande avskrivningstider beroende på dess nytt-

jandetid. Anledning till komponentavskrivning är att komponenter har olika nyttjandetid och 

bör därför bytas ut med olika tidsintervall (Upphandlingsmyndigheten 2017c) 

BBR krav energi: Byggnadens energianvändning enligt Boverkets byggregler är den energi-

mängd som vid normalt brukande behöver levereras till byggnaden (oftast benämnd köpt ener-

gi) under ett normalår (Boverket 2015). 

Konsumentprisindex, KPI: Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den 

privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga 

måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige (Statistiska Centralbyrån 2017).  

Kalkylränta: Kostnaden för att binda kapital. Används för att göra betalningar vid olika tid-

punkter jämförbara. Nominell kalkylränta inkluderar en förväntad inflation. Real kalkylränta 

inkluderar inte någon förväntad inflation (SKL 2017). 

Nuvärde: Värdet idag av ett belopp som inträffar vid en annan tidpunkt. Beräknas genom dis-

kontering eller kapitalisering. En sådan beräkning tar hänsyn till att pengar idag är mer värda än 

pengar i morgon (SKL 2017). 

Paybackmetoden: Pay-Off-metoden, eller Paybackmetoden, är en enkel investerings- kalkyl 

som enbart går ut på att se hur lång tid det tar att få tillbaka (tjäna in) det som företaget investe-

rat. Metoden tar endast hänsyn till hur snabbt investeringen blir betald utifrån de årliga inbetal-

ningsöverskotten. Återbetalningstiden får företaget fram genom att grundinvesteringen sätts i 

relation till det årliga inbetalningsöverskottet. Finns flera investeringsalternativ att välja på är det 

alternativ som har kortast återbetalningstid som ska väljas. En nackdel med metoden är att den 

gynnar kortsiktiga investeringar (Expowera 2017). 

 

. 
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4. Metod 
 

4.1 Val av undersökningsgrupp 

För att kunna undersöka det övergripande syftet undersöktes möjliga kandidater som under-

sökningsgrupp. För att besvara frågeställningar och syfte  undersöktes vilka organisationer och 

företag som arbetade framgångsrikt med energieffektivisering och LCC. Val av respondenter 

blev Värmlands och Dalarnas landsting och deras respektive fastighetsförvaltning. Valet base-

rades på de båda landstingens framgångsrika arbete med energieffektivisering och kunskapen 

om att de arbetar med LCC. Respondenterna från landstingen är båda projektledare som arbe-

tar med LCC kalkylering. Båda landstingen utför sina LCC beräkningar med hjälp av konsulter, 

varför dessa ansågs intressanta att intervju då en av frågeställningarna handlar om uppskattning 

av indata till kalkylen. 

Offentlig sektor anses även ha ett speciellt ansvar som långsiktiga fastighetsförvaltare och agera 

som vägvisare och föredömen i arbetet med energieffektivisering. Båda organisationerna har 

arbetat relativt länge med LCC och kan anas nått en viss mognad kring LCC som koncept och 

antaganden kring indata. Av den anledningen är båda organisationerna intressanta att studera 

utifrån studiens syfte.  

4.2 Tolkande Kvalitativ studie  

Det som är avgörande för val av metod, kvalitativ eller kvantitativ, är hur undersökningspro-

blemet är formulerat. Vad är det vi vill veta? Vilken kunskap söker vi? Vissa frågor kan man 

bara få svar på genom kvalitativa studier. Dessa frågor rör framför allt människors upplevelser 

av olika saker eller deras syn på verkligheten (Hedin 1996). 

Man är intresserad av att beskriva, förklara och tolka (Ahrne 2011 refererad i Hedin 1996). 

Kvalitet kommer av det latinska "qualitas" som betyder beskaffenhet, egenskap, sort – det 

handlar alltså om deskriptiva eller beskrivande aspekter (Patel och Davidsson). Kvalitativ forsk-

ning innebär datainsamling av "mjuk data" till exempel i form av kvalitativa intervjuer och tol-

kande analyser (Patel & Davidsson 2003). Syftet med examensarbetet är att beskriva, förklara 

och tolka hur det praktiska arbetet med och LCC utförs och upplevs inom landstinget i Dalarna 

och Värmland. Syfte och frågeställningar föranledde val av kvalitativ metod och kvalitativ inter-

vju.  

En kvalitativ intervju har som syfte att upptäcka eller identifiera icke kända eller otillfredsstäl-

lande kända företeelser, egenskaper eller innebörder (Svensson & Starrin 1996). LCC är en rela-

tivt ny företeelse, trots att den existerat under lång tid. En granskning utförd av Gluch (2014) 

visar att få studier intresserat sig för att ta reda på vad praktiker egentligen söker efter och/eller 

behöver, vilket innebär att det finns anledning att försöka förstå vad som är viktigt ur ett prak-

tiskt perspektiv och vilken betydelse LCC har för arbetet med energieffektivisering. 
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4.3 Insamling av empirisk data 

Insamling av empirisk data har skett på två sätt. Dels genom studier av Landstinget i Värmlands 

och Dalarnas offentliga styrdokument om arbete med energifrågor och LCC, vilka kan betrak-

tas som sekundärkällor. Dokumenten har främst hittats på landstingens egna hemsidor, men 

viss information har erhållits via respondenterna.  

Insamlandet av empiriskt material har även omfattat fyra intervjuer med representanter från 

landstinget i Värmland och Dalarna och konsulter som utför beräkningar åt respektive lands-

ting. Dessa utgör undersökningens primärkällor då de är att anses som förstahandsrapporte-

ringar (Patel & Davidsson 2003). 

Genom litteraturstudien formulerades frågor, som samlades i teman med konkreta frågeställ-

ningar. Frågornas inbördes ordning baserades på en teknik som kallas "tratt- teknik", vilket in-

nebär att intervjuaren börjar med stora öppna frågor för att övergår i mer specifika (Patel & 

Davidsson 2003). Det handlade om övergripande frågor om energieffektivisering och LCC till 

mer detaljerade frågor om indata till LCC kalkylen. Frågorna formulerades med en låg grad av 

standardisering så intervjufrågorna formulerades som öppna frågor som lämnade fritt svarsut-

rymme (Patel & Davidsson 2003). Två olika intervjuguider skapades. Ett för landstingsrepre-

sentanterna och ett för konsulterna.  

Intervjufrågorna utformades med en relativt låg grad av strukturering. Det vill säga att intervju-

personerna var delvis fria att tolka fritt beroende på egen inställning eller tidigare erfarenheter. 

Frågorna formulerades som öppna frågor som lämnade fritt svarsutrymme (Patel & Davidsson 

2003). Under intervjuerna fanns möjlighet att variera ordningsföljden på frågorna. Intervjuerna 

i detta examensarbete har en lägre grad av strukturering och är att betraktas som semistrukture-

rade. 

4.4 Bearbetning och analys av empiriskt material 

Intervjuernas ljudinspelningar transkriberades ordagrant och textmaterialet analyserades med 

utgångspunkt från de teman som formulerat. Inledningsvis sammanställdes och jämfördes re-

spondenternas svar med varandra i flera omgångar. Svaren jämfördes med de sekundära data 

från landstingens styrdokument. Detta resulterade i utsagor från respektive respondent och 

styrdokumenten som kunde samlas under den teoretiska referensramens teman. Slutresultatet 

innefattade utsagor i kombination med relevant teori och kommentarer och tolkningar.  

Analysen kom att utgå från en stilistisk modell av Emerson et al (1995) beskriven i (Rennstam 

& Wästerfors 2015). Metoden benämns excerpt -commentary units och omfattar fyra element: 

1. En analytisk poäng, där man kort anger vad man vill visa 

2. En orientering, där man introducerar det empiriska utdraget man kommer att använda 

3. Det empiriska utdraget 
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4. En analytisk kommentar, där man utvecklar den analytiska poängen med stöd i utdraget. 

         (Rennstam & Wästerfors 2015) 

Fokuset var likheter och olikheter mellan respondenternas svar och teorin. Arbetet presenteras 

under rubriken resultat/analys. I avsnittet som följer, diskussion, presenteras de egna reflektio-

nerna och tolkningarna.  

4.5 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har utgått från material som beskriver praktisk användning av LCC. Då få 

studier analyserat vad praktiker söker efter eller behöver har utbudet av litteratur varit något 

begränsad. Stor del av litteraturen har samlats in genom sökningar på internet med sökord som 

energieffektivisering, livscykelkostnadsanalys. Mycket information har samlats in från myndig-

heters hemsidor. Upphandlingsmyndigheten har varit en viktig källa och har bra material om 

LCC. Energimyndigheten med sina beställargrupper och nätverk (BeBo och Belok) har bidragit 

med information. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har flera skrifter om LCC och ener-

gieffektivisering. Forskning från KTH utförd av Pernilla Gluch mfl och Levin, Lilliehorn och 

Sandesten samt Goldstein och Helmersdotter- Eriksson har bidragit med värdefull information. 

Handböcker och läroböcker har belyst metoden, i synnerhet skrifter från Lotta Bångens och 

Abel och Elmroth.  

Uppgifter om energieffektivisering har studerats i flera rapporter, som innehåller en mängd in-

formation om framgångsfaktorer och hinder. Bland dessa kan nämnas den fristående akademin 

IVA:s rapporter om energieffektiva samhällen. Rapporter från Naturvårdsverket, Boverket och 

Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) har också bidragit med kunskap. En sökning på 

Karlstad universitets biblioteks sökmotor one search och Google Scholar med sökord som life 

cycle analysis, life cycle cost gav information i form av vetenskapliga artiklar.  

4.6 Validitet och möjlighet till generalisering 

En kvalitativ studie söker beskriva, förklara och tolka en viss företeelse, i detta fall det praktiska 

arbetet med LCC kalkyler. Begreppet validitet i en kvalitativ studie omfattar hela forskningspro-

cessen och avser beskriva den kvalitativa studiens kvalitet (Patel & Davidsson 2003). Vad gäller 

datainsamlingen kopplas validitet till om forskaren lyckats skaffa underlag för att göra en tro-

värdig tolkning av den studerades livsvärld. Vidare handlar validiteten om hur forskaren lyckats 

fånga det som är mångtydigt och motsägelsefullt. Varje forskningsprocess är unik och det går 

inte att fastställa regler för att säkerställa validiteten (Patel & Davidsson 2003). 

Ett ofta tillämpat begrepp i detta sammanhang är triangulering. Triangulering kan ske på olika 

sätt. Vid datainsamling kan flera olika datainsamlingsmetoder tillämpas, till exempel genom in-

tervjuer och dokument. Informationen av dessa vägs samman i analysen för att ge en så fyllig 

bild som möjligt. Triangulering kan innebära att forskaren validerar genom att välja flera olika 
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datakällor. Triangulering kan även innebära att forskaren studerar samma företeelse för att ge-

nerera ett rikare underlag (Patel & Davidsson 2003). 

Genom att använda triangulering och kombinera intervjusvaren med landstingens styrdoku-

ment skapades en djupare bild av problemområdet och högre validitet. Ett noga insamlat litte-

raturunderlag har sökt skapa förutsättningar för en trovärdig tolkning av intervjuer och styrdo-

kument. Intervjuerna har transkriberats noggrant och tolkats med försiktighet så att nyanser 

inte fallit bort.   

Sveriges landsting har kommit olika långt i arbetet med energieffektivisering och användandet 

av LCC. Förutsättningarna mellan Sveriges landsting varierar vad gäller både storlek och om-

fattning av verksamhet, men likheterna är trots allt övervägande. Möjligheten att generalisera 

studiens resultat anses som goda. En begränsning är att de undersökta landstingen tenderar att 

vara lika i både storlek och verksamhetsomfång. Genom att undersöka hur något av de större 

landstingen arbetar med LCC och energieffektivisering hade föranlett en mer nyanserad bild. 

Trots begränsningar belyser studien hur de två framgångsrika landsting arbetar med LCC, vilket 

torde bidra med viss värdefull kunskap om vad som är viktigt vid praktiskt användande av LCC 

och vilket resultat fokus på energiminskning kan medföra. 

5. Teoretisk referensram 
 

5.1 Vad innebär livscykelkostnadsberäkningar  

En viktig byggsten för att nå en effektiv energianvändning i offentligt ägda byggnader är ett 

livscykelkostnadsperspektiv (LCC) (UFOS 2010). Genom att använda LCC blir de totala kost-

naderna för ett projekt eller anläggning blir så låga som möjligt. Lägre energianvändning ger 

minskat energiberoende vilket leder till bättre skydd mot störningar i energisystemet. Lägre 

energiförbrukning är en försäkring mot framtida ökade energipriser. Lägre kostnader ger lägre 

energianvändning och leder i sin tur till minskad miljöpåverkan (Bångens 2010). Generellt kan 

sägas att LCC positivt bidrar till effektivare resursanvändning. Synsättet kan också bidra till 

produkter med längre livslängd och högre kvalitet (Goldstein & Helmersson Eriksson 2010). 

Teknik anses enligt en mängd rapporter och debattinlägg inte som ett hinder för energieffekti-

visering av det befintliga fastighetsbeståndet. Problemet ligger i att välja de mest kostnadseffek-

tiva åtgärderna och samtidigt ta hänsyn till inomhusmiljön (Kungliga Ingenjörsvetenskapsaka-

demien, IVA 2012). Gluch (2014) anger att LCC flaggar för långsiktigt tänkande med fokus på 

minskad energianvändning och motiverar dyrare investeringar med fördelar för miljön. 

Översiktligt kan livscykelkostnader (LCC) beskrivas som summan av alla kostnader från det att 

köper produkten tills du gör dig av med den, det vill säga en ekonomisk livscykel och tar hän-

syn till kostnader under hela livslängden. Men att tänka ur ett livscykelperspektiv är ett allmänt 

förhållningssätt snarare än någon direkt beräkningsmetod och representerar en bredare syn på 
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en produkt eller tjänst (Upphandlingsmyndigheten 2015). Det handlar om att se produkten eller 

tjänsten från "vaggan till graven" och ha siktet inställt på att kunna använda produkten eller 

tjänsten så bra som möjligt och till så låg kostnad som möjligt (Gluch 2014).  

   

   

    Figur 1. Bild upphandlingsmyndigheten (2015) 

 

Syftet med att tillämpa LCC är att utgå från en totalkostnad för varor och tjänster över hela 

nyttjandetiden i stället för att enbart se till inköpspriset (Upphandlingsmyndigheten 2015). Ett 

lågt inköpspris är ofta bara ”toppen på isberget” och det som döljs under ytan utgör en stor del 

av kostnaden för en produkt.  

Många gånger har de löpande drift- och underhållskostnaderna större ekonomiska konsekven-

ser än själva investeringsutgiften. Drift- och underhållskostnader uppstår varje år under inve-

steringens livslängd, som ofta sträcker sig över flera decennier. Dessutom är de ofta relativt 

stora i förhållande till kostnaderna för avskrivningar och räntor. Därför har drift- och under-

hållskostnaderna ofta större påverkan på organisationens ekonomi än investeringsutgiften och 

det är viktigt att ta med dessa i besluten om investeringar. Vid strategiska beslut om invester-

ingar borde det därför vara naturligt att bedöma både investeringsutgifterna och de framtida 

drift- och underhållskostnaderna (SKL 2017a). På grund av byggnaders långa livslängd medför 

de beslut som fattas vid byggnadsinvesteringar långvariga ekonomiska konsekvenser (Gluch 

2014).   

LCC- kalkylen gör det möjligt att jämföra de ekonomiska fördelarna av energibesparingar under 

hela investeringens livslängd och därmed bedöma om det är värt en större investering. LCC 

kalkyler är därför ett sätt att ekonomiskt motivera större investeringar i mer energieffektiva lös-

ningar (SKL 2017).  

Praktisk tillämpning  
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Begreppet LCC ges olika innebörd av olika användare vilket försvårar förståelsen. Det går att 

skilja på två olika definitioner: 

 LCC är ett mått på ett systems eller en utrustnings samlade ekonomiska konsekvenser 

under hela dess livslängd. 

 LCC är ett jämförelsetal för ett systems eller en utrustnings samlade ekonomiska konse-

kvenser under hela dess livslängd där vissa förenklingar och uteslutningar skett för att 

underlätta användningen av jämförelsetalet. 

Den första definitionen är den mest kompletta, men vid praktisk tillämpning är det opraktiskt 

att sträva efter att ha med alla ekonomiska konsekvenser, och det är betydligt enklare att använ-

da LCC enligt den andra definitionen (Levin et al. 2008).  

Användaren måste bestämma vilka kostnader som ska tas med och hur de ska beräknas (Gold-

stein &Helmersson Eriksson 2010). Någonstans måste gränsen dras för vad som är praktiskt 

och hanterbart i beräkningarna, vilket innebär att kostnadselement fullt avsiktligt utesluts på 

grund av att de bedöms vara små, eller att de bedöms vara lika för de olika alternativ som stu-

deras. Arbetet med LCC- kalkyler innebär en översiktlig kartläggning av de huvudsakliga kost-

nader som en investering medför under hela sin livslängd (SKL 2017a). Detta innebär en mind-

re fullständig kostnadsmodell. Men enligt Levin et al. (2008) är noggrannheten i allmänhet inte 

kritisk. Dåliga indata är inte bra men erfarenheterna av LCC- analyser visar dock att man efter 

hand får en bra känsla för rimliga indata.  

LCC modellen kan beräknas på en mängd olika sätt och vara enkel eller komplicerad, matema-

tiskt lättförståelig eller avancerad, manuell eller datoriserad. I vissa fall kan det vara viktigare att 

hålla modellen enkel än att alla kostnadsposter blir helt korrekt beräknade (Levin et al. 2008).  

En konsekvens av denna förenkling är att LCC- metoden inte utan vidare kan användas som 

budgethjälpmedel. Om LCC ska ligga till grund för budgetarbetet och därmed inkludera både 

investeringsmedel och bedömda besparingar ställs krav på att energiprojektet verkligen får de 

effekter som angivits i investeringskalkylerna. Detta innebär skärpta krav på projektansvariga att 

upprätta väl underbyggda kalkyler med rimliga antaganden om energibesparingar. 

En bra definition som lämpar sig väl för praktisk tillämpning blir således: “En ekonomisk jäm-

förelse av konkurrerande alternativ som tar hänsyn till alla särskiljande, signifikanta framtida 

kostnader för ägaren under den relevanta kalkylperioden” eller, LCC är ett kostnadsmått knutet 

till en given LCC- modell med en given uppsättning indata (Levin et al 2008).  

5.2 LCC användningsområden 

En LCC kalkyl för att bedöma investeringars livscykelkostnader kan användas i olika skeden 

och med olika perspektiv. Byggnader är komplexa och LCC- kalkyler kan i princip göras på hela 

konstruktionen eller delar av den, kalkylerna kan också göras i olika faser av ett projekt. Det är 

framförallt i tidiga skeden d.v.s. system- och programskeden och som stöd för projektering som 
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LCC kommer till användning. Möjligheterna att påverka utformning och därmed kostnader är 

generellt störst i början av ett projekt (Goldstein & Helmersdotter Eriksson 2010). 

 

 

  Tabell 3. Olika användningsområden för LCC (SKL 2017a). 

  

 
 

Det vanligaste är att använda LCC i förarbetet och vid projekteringen. (SKL 2017a). 

 

 Tabell 4. Visar antalet som svarat att de använder LCC- kalkyler i respektive projektskede (SKL 2017a) 

 

 

Det är vanligast att använda LCC vid jämförelser av system och enskilda komponenter (SKL 

2017a). 
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 Tabell 5. Grafen visar hur ofta LCC kalkyler används vid bedömning av "hela byggnader", "vid jämförelse av 

 system" samt "enskilda komponenter" (SKL 2017a) 

 

 

5.3 LCC kalkyl i ett tidigt skede 

När LCC används i ett projektets tidiga skeden, i förarbetet är det naturligt att kalkylerna är 

översiktliga. LCC- kalkylering i förarbetet handlar om att välja inriktningen för investeringen 

och avgöra vilka alternativ som ska projekteras mer noggrant. I förarbetet bör kalkylresultaten 

användas som en grov uppskattning av väsentliga skillnader mellan olika handlingsalternativ 

(SKL 2017a). 

I detta tidiga skede bör kalkylen inte vara särskilt detaljerad. Det är snarare en fördel att inte ha 

för många detaljer som kräver antaganden. Det är bättre att göra en kalkyl som är ungefär rätt 

än exakt fel. Om kalkylen innehåller mycket detaljer, finns risken att diskussionen om de olika 

alternativen flyttas från större principiella vägval till rimligheten i de antaganden som ligger till 

grund för kalkylen (SKL 2017a). 

Samtidigt är det viktigt att kalkylen är realistisk. Siffror och belopp tenderar att etsa sig fast i 

minnet hos dem som är involverade i arbetet med en investering. Det kan därför vara svårt att 

ändra ett preliminärt belopp alltför mycket. I många fall används även kalkylresultaten från fö-

rarbetet för att prognostisera hur stort investeringsbeloppet kommer att bli och avgör vilket 

belopp som skrivs in i investeringsbudgeten. Det gäller därför att hitta en balans mellan en en-

kel, översiktlig kalkyl och en kalkyl som är tillräckligt realistisk (SKL 2017a). 
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I projekteringen förfinas LCC- kalkylen från förarbetet. Nu gäller det att undersöka konsekven-

serna av olika handlingsalternativ på en mer detaljerad nivå. I detta skede kan kalkylresultaten 

användas som underlag för att välja system för till exempel ventilation, värme och återvinning 

eller komponenter som fönster, fasadmaterial eller golvytskikt (SKL 2017a). 

Om LCC inte ska användas för budgetering och planering utan för jämförelse av och val av 

alternativ så behövs i allmänhet stora ändringar av indata för att rangordningen ska ändras (Le-

vin et al. 2008). Detta medför att det i allmänhet är mycket bättre att genomföra en analys med 

bristfälliga och uppskattade data än att vänta på att bättre underbyggda data skall komma fram 

(Levin et al. 2008). Enligt Torsten Roos (2008) har många krånglat till det mer än nödvändigt, 

vilket har avskräckt många. Ändras modellen, eller indata, så kommer LCC- värdet att ändras 

och varje beslutssituation kan ha flera LCC- värden. Det är ofta inte möjligt, ens i efterhand att 

fastställa något “sant” LCC- värde (Levin et al. 2008). 

LCC kalkylering är, trots flera fördelar, inte en utbredd arbetsmetod. 64% av respondenterna i 

en enkätstudie utförd av Gluch (2014), med respondenter från 105 byggherreorganisationer 

med verksamhet över hela Sverige, svarar att LCC endast varit föremål för diskussion under de 

senaste 5 åren. Det finns flera offentliga fastighetsorganisationer som ibland eller ofta arbetar 

med LCC- kalkyler. Några har kommit långt med införandet av LCC- kalkyler och andra har 

precis börjat. Trots mycket diskussioner kring LCC- kalkyler och flera skrifter och ekonomiska 

modeller är det många organisationer som inte använder LCC- kalkyler (SKL 2017a). I en inter-

vjustudie utförd av Goldstein & Helmersson Eriksson (2010) framkom att LCC begreppet är 

känt, men man vet inte riktigt vad det innebär. 

Det finns flera skäl till varför LCC- metod inte fått någon genomslagskraft vid val av metod för 

lönsamhetsberäkning. Anledningarna till att LCC inte används i större utsträckning är att många 

inte är vana vid själva räknandet och att det dessutom finns en rädsla för att sätta siffror på sa-

ker som är ganska osäkra och att kalkylering förväntas vara "exakt". Det är viktigt att se kalkyle-

randet som ett redskap att testa olika alternativ och olika antaganden och inte att kalkylen ska 

ge ett exakt svar (Belok 2010). 

Det är viktigt att LCC analysen möter de krav som beslutssituationen ställer vad gäller att redo-

visa egenskaperna hos alternativen (Levin et al. 2008). Det är avgörande att stanna upp tidigt i 

projektet och tänka till med avseende på vad LCC ska användas (Roos 2008).  

5.4 Samarbete 

I vissa fall samarbetar organisationer med konsulter för att utföra LCC analyser. I dessa situa-

tioner är det viktigt att beställaren är tydlig med sina förväntningar. För att kunna ställa rätt krav 

måste organisationen ha tillräcklig kunskap i hur LCC kalkylering går till något som även avgör 

möjligheten att kunna bedöma kalkylens kvalitet. Om man inte vet hur en kalkyl är konstruerad 

och vilka antaganden och indata den bygger på, är det svårt att använda den (SKL 2017a). 
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5.5 LCC fyller flera funktioner 

Flera organisationer som arbetar systematiskt med LCC- kalkyler menar att det hänger ihop 

med organisationens hållbarhetsarbete, både när det gäller att skapa långsiktigt god ekonomi 

och att skapa ett långsiktigt hållbart fastighetsbestånd ur miljö- och klimatsynpunkt (SKL 

2017a). 

I en undersökning av (Gluch 2014) av 105 olika byggherreorganisationer med verksamhet över 

hela Sverige ansåg respondenterna att LCC har ett relativt stor antal funktioner i organisatio-

nens beslutsprocesser. LCC kalkylens största värde i undersökningen av ansågs vara att påvisa 

vad som var mest kostnadseffektivt på lång sikt vid val mellan olika investeringsalternativ. Re-

spondenterna ansåg vidare att LCC kunde kopplas till behovet att minska energianvändningen 

då kalkylen beaktar energikostnader och möjliggör långsiktig planering (Gluch 2014).  

De miljö- och ekonomiansvarigas begränsade medverkan i LCC- beräkningar samt i beslutspro-

cessen tyder på att LCC främst ses som ett energiverktyg och inte ett miljö- eller ekonomistyr-

verktyg (Gluch 2014). LCC används inte av ekonomifunktionerna vilket försvårar dialogen med 

fastighetsorganisationen (Upphandlingsmyndigheten 2017b).  

Anledningen till att det framförallt ses som ett energiverktyg kan vara en återspegling av företa-

gens problem att kartlägga och prognosera drift- och underhållskostnader samt särskilja miljö-

kostnader från andra kostnader samtidigt som de har relativt god tillgång på data kring energi-

förbrukning och energikostnader. Det kan även bero av tradition där LCC till del har sitt ur-

sprung i 1970-talets energikris (Gluch 2014). Trots att ordet livscykel är del av konceptet är 

LCC inte att betraktas som ett miljöverktyg (Upphandlingsmyndigheten 2016). 

I en undersökning av (SKL 2017a) anger respondenterna att LCC kan vara  ”det är det enda 

sättet att motivera en större men energieffektivare investering”. Anledningen är att vinsterna av 

energieffektiviseringar uppstår under många år framåt, samtidigt som det innebär en investering 

innan besparingarna uppstår. En investering kan på grund av högt satta energikrav bli mycket 

kostsam och går "räkna hem" med traditionella ekonomiska kalkyler, men genom att man till-

lämpat ett "LCC tänk", byggt på egna antaganden, kan investeringen ändå försvaras (Gluch 

2014). Goldstein & Helmersson Eriksson (2010) beskriver att det även förekommer att LCC 

används på en övergripande nivå eller att material och lösningar väljs utifrån ”fingertoppskäns-

la”, vilka bedöms som ekonomiskt fördelaktiga i det långa loppet. 

5.6 Ekonomiska kalkylmetoder  

LCC har fått något av en miljöstämpel, med är i grund och botten inget annat än en företags-

ekonomisk investeringsmetodik för att beräkna lönsamhet (Gluch 2014).  LCC betonar vikten 

av att ha ett tidsperspektiv som är kopplat till investeringens nyttjandeperiod (Belok 2010).   

Formeln för LCC baseras på traditionell investeringsmetodik där modeller baseras på begrep-

pen inbetalning och utbetalning, som bildar så kallade betalningsströmmar bestående av löpan-
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de kostnader för energi och underhåll bildar. Energi- och underhållskostnaderna är svåra att 

uppskatta och dessutom varierar kostnaderna vanligen mellan åren. Av den anledningen antas 

kostnaderna för drift och underhåll vanligen vara lika stora för varje år (Jernkontoret 2017).  

Fördelningen (periodiseringen) av kostnader och intäkter görs över investeringens livslängd. I 

praktiken görs detta genom att man utför beräkningarna på de betalningsflöden som uppstår 

under investeringens livslängd (n). Betalningsströmmarna kan definieras i tre huvudkategorier: 

 Grundinvestering som sker vid tidpunkt 0 (G) 

 Löpande betalningskonsekvenser (I och U) 

 Restvärde (R) – en in- eller utbetalning som sker i slutet av livslängden. Inbetalning om 

man t ex säljer byggnaden. Utbetalning om man t ex bekostar rivning av byggnaden. 

          (Gluch 2014) 

 

Figur 2. Visar betalningsströmmar (Expowera 2016). 

        

  

 

Problem som uppkommer i samband med den ekonomiska bedömningen av investeringar är: 

 Skattningar av investeringens framtida konsekvenser innehåller stora osäkerheter. Inga 

intäkter och kostnader som inträffar i framtiden kan förutsägas med säkerhet. 

 Även om förtjänsterna av investeringen kan förutsägas är det svårt att kvantifiera dessa i 

mätbara termer. 

 Att in- och utbetalningarna sker vid olika tillfällen medför problem då dessa därför inte 

kan jämföras. 
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Ekonomisk teori har kämpat med dessa problem under en lång tid. För de två första proble-

men finns det ännu ingen slutgiltig lösning, endast tekniker för att reducera osäkerheterna för-

knippade med besluten.  

Det tredje problemet kan lösas genom diskontering (Gluch 2014). Diskontering beaktar peng-

ars tidsvärde och innebär en förflyttning av betalningsströmmarna i tiden (Andersson 2008). 

Med pengars tidsvärde menas att pengar som investeras idag bör växa med motsvarande storlek 

som om dessa pengar hade investerats i en alternativ satsning (Upphandlingsmyndigheten 

2015). 

Den tidpunkt som beloppen diskonteras till kallas för diskonteringstidpunkten. En lösningstek-

nik är att diskontera alla betalningsströmmar till en tidpunkt med hjälp av kapitalvärdemeto-

den/diskonteringsmetoden. Om tidpunkten som väljs är nutid, så kallas metoden för nuvär-

desmetoden (Jernkontoret 2017). 

En LCC- kalkyl är oftast baserad på den så kallade nuvärdesmetoden, men kan även bygga på 

andra typer av investeringskalkyler.  Andra investeringskalkyler, med vilka en LCC kan beräk-

nas, är Annuitetsmetoden, Internräntemetoden eller vid kortlivade investeringar den s k Pay off 

metoden (Upphandlingsmyndigheten 2015). Alla metoder, utom Pay off försöker på olika sätt 

att göra in och utbetalningar vid olika tidpunkter jämförbara. 

Med hjälp av nuvärdesberäkning kan man då jämföra värdet oberoende av när betalningen sker. 

Beräkningen av nuvärde sker med hjälp av kalkylränta och enligt formeln: 

 

KV0= Kapitalvärde 

I= inbetalning 

U= utbetalning 

r= kalkylräntan 

n= Antal år 

R= Restvärdet 

G= Grundinvesteringen 

          (Gluch 2014) 



17 

 

En investering är lönsam om nuvärdet av inbetalningsöverskottet som utgörs av årliga inbetal-

ningar - årliga utbetalningar (I-U) överstiger G, det vill säga kapitalvärdet > 0. Det alternativet 

med störst positivt kapitalvärde (KV0) utgör bästa investeringen (Gluch 2014). 

Nuvärdesberäkningarna sker genom en diskonteringsfaktor som är kalkylräntan över tid. För 

enstaka betalningar kallas detta för nuvärdesfaktor och för återkommande betalningar kallas 

detta för nusummefaktor. Nusummefaktor är summan av de enskilda nuvärdesfaktorerna 

(Upphandlingsmyndigheten 2017). 

5.7 LCC modellen 

För sammansatta och mycket långsiktiga investeringar brukar man tala om livscykelkostnads-

analys (LCC) för att poängtera att bedömningar skall göras för hela livscykeln. En LCC har 

samma uppbyggnad som en traditionell investeringskalkyl enligt nuvärdesmetoden (Gluch 

2014). 

 

Formeln för LCC ser ut enligt följande:  

 

        

           (Gluch 2014) 

 

5.8 LCC ur ett hållbarhetsperspektiv 
 

Flera organisationer som arbetar systematiskt med LCC- kalkyler menar att det hänger ihop 

med organisationens hållbarhetsarbete, både när det gäller att skapa långsiktigt god ekonomi 

och att skapa ett långsiktigt hållbart fastighetsbestånd ur miljö- och klimatsynpunkt. LCC anses 

bidra till långsiktig hållbarhet då verktyget ger en överblick av de ekonomiska konsekvenserna 

av alternativa investeringar (SKL 2017a). 

Generellt kan sägas att LCC positivt bidrar till effektivare resursanvändning. Synsättet kan ock-

så bidra till produkter med längre livslängd och högre kvalitet (Goldstein & Helmersdotter 

Eriksson 2010). LCC- kalkyler är framförallt ett verktyg för att arbeta med de ekonomiska 

aspekterna och i viss mån med miljömässiga aspekter, såsom utsläpp relaterade till energieffek-
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tivitet då lägre energibehov även är positivt för fastighetens miljömässiga hållbarhet (SKL 

2017a).  

Att räkna på kostnader i ett livscykelperspektiv kan bidra till ökad resurs- och energieffektivise-

ring, men det behövs ett bredare perspektiv för att driva miljö- och hållbarhetsfrågor. Det finns 

miljöfrågor t.ex. buller och användning av farliga kemikalier samt utsläpp som inte är kopplade 

till energi- och resursanvändning, vilka knappast berörs av ett LCC- perspektiv på kostnader 

(Goldstein & Helmersdotter Eriksson 2010). 

Det är viktigt att vara medveten om att en ekonomisk bedömning innebär att man tar hänsyn 

till ekonomiska faktorer enbart. Det innebär att man endast kan jämföra lösningsalternativ som 

är helt likvärdiga i fråga om andra faktorer än ekonomi. Om man till exempel byter fönster i en 

byggnad är det ofta lika mycket en komfortfråga som en fråga om energiekonomi. En ekono-

misk bedömning kan behöva kopplas till fler beslutsfaktorer (Abel & Elmroth 2012). För att 

kunna identifiera det bästa valet ur ett både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv måste den 

miljöbelastning som uppstår vid användning, avyttring av olika produkter och tjänster medräk-

nas (Upphandlingsmyndigheten 2017b). 

Užšilaityte & Martinaitis (2010) anser att en analys utifrån en LCC kalkyl kan göras ur tre olika 

perspektiv. Det första är ett ekonomiskt perspektiv som tar hänsyn till kostnader. Det andra är 

ett energiperspektiv som ger den högsta energibesparingen och det tredje ett koldioxid perspek-

tiv som tar hänsyn till miljöaspekten och ser till det lägsta utsläppet.  

Det är teoretiskt möjligt att koppla flera dimensioner till en LCC och ur ett hållbarhetsperspek-

tiv talar man om miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner (Upphandlingsmyndighe-

ten 2017). Det stora problemet är att omsätta dessa dimensioner i monetäre enheter. Det är 

svårt att översätta ekologisak aspekter eller bättre inomhusklimat vid fönsterbyte i monetära 

termer.. Det är troligen bättre att hantera sådana frågor separat och ställa specifika miljökrav 

där det är relevant (Goldstein & Helmersdotter Eriksson 2010). 

Miljöeffekterna kallas ofta för negativa externaliteter eller externa miljöeffekter (Upphand-

lingsmyndigheten 2017b). Externa miljöeffekter kan beskrivas som effekter som uppstår vid 

tillverkningen av en vara eller en tjänst som det inte kompenseras för i värderingen av varans 

eller tjänstens pris. Exempel på externa miljöeffekter är utsläpp av växthusgaser och andra för-

orenande ämnen samt klimatanpassningskostnader. I dag finns sådana beräkningar i begränsad 

skala och vedertagna schabloner för att kostnadsberäkna miljöpåverkan finns enbart gällande 

fordon (Upphandlingsmyndigheten 2017b). Upphandlingsmyndighetens har (2017b) uppdate-

rade sina kalkyler till att innehålla en funktion för att beräkna klimatpåverkan. Detta är dock 

klimatpåverkan som redovisas genom omvandlingsfaktorer för koldioxid och det finns ingen 

värdering i pengar inkluderat i kalkylen. 

Upphandlingsmyndigheten (2017b) ser ett ökat intresse för att inkludera kostnaden för externa 

miljöeffekter i affärsmodeller för att återspegla varor och tjänsters verkliga pris.  
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En LCC kan ge upphov till dubbla vinster inom miljö och ekonomi. Genom att inkludera ex-

terna miljöeffekter i upphandlingen kan organisationer förbättra internt beslutsfattande för mil-

jöanpassade investeringar och visa att man tar ansvar i miljöfrågan. Organisationen kan exem-

pelvis genom att välja energieffektiva varor få en ekonomisk vinst i form av en lägre energian-

vändning såväl som en miljömässig vinst genom lägre utsläpp på grund av minskad resursan-

vändning. Genom att inkludera externa kostnader så kan miljöbesparingen öka ytterligare då 

man tydligt kalkylerar med den miljöbelastning som uppstår vid användning, och avyttringen, 

av olika varor och tjänster (Upphandlingsmyndigheten 2017b).   

En LCC- kalkyl inte tar hänsyn till hela livscykeln utan främst till nedströmsprocesser som an-

vändning, återvinning och avfallshantering. Eftersom man inte inkluderar de externa miljöef-

fekter som uppstår i uppströms- och kärnprocesserna får man inte fram varans eller tjänstens 

hela miljöpåverkan. Eftersom en LCC bedömer en begränsad del av en varas eller tjänsts totala 

klimatpåverkan är det viktigt att tänka på att en LCC med externa miljöeffekter inte reflekterar 

varans totala miljöpåverkan (Upphandlingsmyndigheten 2017b). 

I organisationer som fokuserar mycket på miljö- och klimatfrågor, kan det vara relevant att 

komplettera de ekonomiska beräkningarna med miljö- och klimatrelaterade beräkningar och 

nyckeltal. LCC- kalkylen kompletteras då med en miljö- LCA som ibland kallas för LCA- kalkyl. 

(SKL 2017a).  

5.9 Indata till LCC kalkylen 

Möjligheten att genomföra en kalkyl styrs av tillgången på kalkylunderlag. Kalkylunderlaget ut-

görs av grunddata som sätts in i kalkylmodellen. I samtliga fall måste kalkylunderlaget granskas 

och värderas. Ingen kalkyl kan bli bättre än de grunddata som används (Andersson 2008).  

De indata som studien fokuserat på är: kalkylperiod/livslängd, kalkylränta, energikostnad samt 

drift och underhållskostnad. 

5.9.1 Livslängdsbedömningar - kalkylperiod 

LCC- beräkningar brukar göras över en viss tidsperiod. Denna tidsperiod kallas i kalkylen för 

kalkylperiod (Bångens 2010). Kostnader och intäkter fördelas, periodiseras, över kalkylperioden 

(Gluch 2014).  

Livslängden som väljs har stor inverkan på resultatet från LCC kalkylen och i jämförelsen mel-

lan olika alternativ. Ju längre tid desto större osäkerhet byggs in i kalkylen samtidigt som man 

vid en kort livslängd riskerar att missa flertalet kostnader som har betydelse på lång sikt (Gluch 

2014). 

Val av livslängd har en påverkan på miljön eftersom en längre nyttjandetid gynnar en minskad 

resursanvändning (Upphandlingsmyndigheten 2015). En kortare livslängd ger en större vikt åt 

inköpspriset medan en längre livslängd ger drift- och underhållskostnader större vikt. En längre 

livslängd ger alltså mindre relevans åt den grundläggande investeringen. Det innebär att valet av 
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livslängd avgör hur stor roll den miljömässiga effekten får spela, eftersom ett miljövänligare 

alternativ ofta har ett högre inköpspris men kostnaden på lång sikt blir lägre (Upphandlings-

myndigheten 2015). 

Underlaget för att bedöma en åtgärds tekniska livslängd kan vara tunt, och livslängden kan vä-

sentligt påverkas av hur underhållet utförts samt vilken belastning som konstruktionen eller 

installationen varit utsatt för. Hur ingående material och materialkombinationer åldras kan för-

utom rent slitage bero på t.ex. fuktbelastning i omgivningen eller om materialen påverkas nega-

tivt av intilliggande material, t.ex. i kombination med hög fuktbelastning (Levin et al. 2008). 

Byggnaden består dessutom av olika delar med olika livslängd. I analysen fodras därför en nog-

grann bedömning av delarnas tekniska status. Då byggnadens hela livscykel skall studeras är det 

alltså varje byggdels livslängd som studeras (Gluch 2014). 

Flera olika begrepp kring livslängder används vid investeringskalkylering. Det handlar om eko-

nomisk livslängd, nyttjandetid, teknisk livslängd (Bångens 2010).  

Kalkylperioden väljs i allmänhet så att den sammanfaller med åtgärdens eller systemets livs-

längd, vilket oftast är den ekonomiska livslängden. Det livslängdsbegrepp som normalt bör till-

lämpas i LCC- bedömningar är ekonomisk enligt Levin et al. (2008) och SKL (2017a) 

5.9.1.1 Ekonomisk livslängd 

Den ekonomiska livslängden definieras utifrån den tid som ett företag räknar med att en inve-

stering ska vara ekonomiskt lönsam att använda (Nordlund 2008). Den ekonomiska livslängden 

är slut om det är mer lönsamt att ersätta produkten med en modernare produkt med bättre ef-

fektivitet (Persson & Nilsson 1999).  

Den ekonomiska livslängden sätts oftast något kortare än den tekniskt rimliga/troliga för att 

försäkra sig om lönsamhet även om den tekniska livslängden skulle bli något kortare än förvän-

tat (Bångens 2010).   

Den ekonomiska livslängden är normalt densamma som nyttjandetiden/avskrivningstiden ur 

ett bokföringstekniskt perspektiv (Upphandlingsmyndigheten 2015), men behöver inte alltid 

vara densamma som avskrivningstiden. Avskrivningstiden styrs ibland av skattemässiga regler, 

som inte är direkt knutna till den ekonomiska livslängden (SKL 2017a). 

Val av livslängd kan kalkylperioden således kopplas till organisationens redovisning. För mindre 

inköp som inte ska tas upp som avskrivningar, utan som kostnadsförs direkt är livslängden 

mest en förutsättning för att kunna jämföra olika produkter och anbud. För större inköp och 

projekt som klassas som investeringar i bokföringen bör valet av år även återspegla den eko-

nomiska livslängden (nyttjandetiden) (Upphandlingsmyndigheten 2017). När det gäller nyttjan-

deperioder för olika komponenter bör organisationen bedöma denna med hjälp av den samlade 

erfarenheten i organisationen av hur länge olika komponenter håller, både rent tekniskt och 

utifrån ett verksamhetsperspektiv. Den tekniska utvecklingen kan göra att vissa komponenter 
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utrangeras relativt tidigt. Det kan även vara möjligt att avskrivningstiden behöver knytas till den 

underhållsstrategi man har. Räknar man med att satsa relativt mycket resurser på att serva en 

komponent så kan den hålla längre och då bör man ha en längre avskrivningstid (SKL 2014). 

Det finns skillnader i livslängd för samma typ av komponent mellan olika organisationer. An-

ledningar till dessa skillnader är att organisationerna arbetar med olika typer av lösningar samt 

svårigheten att fastställa en rimlig livslängd. Vissa organisationer tillämpar då försiktighetsprin-

cipen och använder en jämförelsevis kort livslängd som kalkylperiod (SKL 2017a). 

Sedan 2014 ska kommuner och landsting tillämpa komponentavskrivning där byggnader delas 

upp i olika komponenter med olika avskrivningstider kopplande till respektive komponents 

nyttjandetid. Detta till skillnad från tidigare avskrivningsregler där tillgången skrivs av i sin hel-

het (SKL 2014). Det är viktigt att livslängden i LCC kalkylen stämmer överens med avskriv-

ningstiderna i bokföringen (Upphandlingsmyndigheten 2017).  

 

  Tabell 6.  Exempel på komponentgrupper och avskrivningstid (SKL 2014) 

 

 
   

5.9.1.2 Teknisk livslängd 

Den tekniska livslängden är den tidsperiod som det är tekniskt möjligt att använda en tillgång. 

Den kan ibland vara längre än den ekonomiska livslängden, men aldrig kortare. Det beror på att 

en tillgång kan bli omodern så att det inte är ändamålsenligt att fortsätta använda den, även om 

den fungerar rent tekniskt (SKL 2017a). Den tekniska livslängden bedöms utifrån produktens 

funktion eller utifrån när reparationskostnaderna tenderar att bli så höga att det istället lönar sig 

att investera i en ny produkt (Löfsten 2002). För många produkter finns rekommenderad tek-

nisk livslängd att utgå ifrån (Upphandlingsmyndigheten 2015). Den ekonomiska och tekniska 

livslängden är viktiga att sätta i relation till varandra i investeringskalkyler då de har en stor på-

verkan på varandra (Löfsten 2002). 

Underlag för landstinget i Värmlands och Dalarnas livslängder finns att studera i Bilaga 4 och 5. 
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5.9.2 Val av Kalkylränta  
 

Kalkylräntan är nödvändig för att kunna jämföra betalningar vid olika tidpunkter och är grun-

den för en LCC- kalkyl (SKL 2017a). Resultatet av en jämförelse mellan en investering och dess 

framtida utfall är helt beroende av vilken kalkylränta som väljs (Abel & Elmroth 2012). I jämfö-

relse med en traditionell nuvärdeskalkyl påverkas resultatet från LCC kalkylen i ännu högre grad 

av vilken kalkylränta som väljs eftersom tidsperspektivet oftast är längre (Gluch 2014). En hög 

kalkylränta tillskriver drift och underhållskostnaderna mindre vikt och styr mot investeringar 

med hög avkastning även om livslängden skulle vara kort (Abel & Elmroth 2012). Låg kalkyl-

ränta gynnar investeringar med lång livslängd även om avkastningen skulle vara låg.  

Kalkylräntan uttrycker hur företaget värderar framtida inkomster jämfört med att ha tillgång till 

penningmedel idag. Om det inte var av betydelse för företaget om pengarna fanns tillgängliga 

idag istället för i framtiden kunde räntan sättas till 0%. Det finns de som förespråkar att kalkyl-

räntan sätts till 0 % för miljöinvesteringar, eftersom framtida kostnader då får ett värde lika 

med den kostnad som skulle utgå om betalningen gjordes idag (Gluch 2014). Andra förespråkar 

att olika kalkylränta bör användas för olika kostnadsposter beroende av vilken framtida miljöbe-

lastning just den posten antas få (Gluch 2014).  

Det är vanligt att företag använder sig av en generell, centralt beslutad kalkylränta för alla typer 

av investeringar under en bestämd tidsperiod. Ett problem med en generell kalkylränta för alla 

typer av investeringar är att tidshorisonten för denna kalkylränta ofta är relativt kort, exempelvis 

1-3 år. Renovering av fastigheter innebär långsiktiga investeringar med betydligt längre tidsper-

spektiv än 1-3 år (Gluch 2014). I en undersökning av Gluch (2014) tillfrågades 105 byggföretag 

om vilken kalkylränta som användes i LCC beräkningarna. En övervägande majoritet (68%) 

använde den ränta som organisationen beslutat om centralt för investeringsprojekt, d.v.s. sam-

ma ränta som används vid en klassisk investeringskalkyl. En fjärdedel svarade att de ansåg att 

kalkylräntan borde varieras beroende på projekt. 

Enligt Hendersson & Bateman (1995) är det inte möjligt att fastställa en enda korrekt kalkylrän-

ta för alla projekt. Rambaud & Torrecillas (2005) anser att hela projektets ekonomiska kontext 

borde analyseras och ligga till grund för valet av diskonteringsränta.  

5.9.4 Energikostnad och energiprisutveckling 

Energipriset varierar beroende på leverantör och vilket energislag som används i fastigheterna. 

Förutsättningarna och prissättningen på energi skiljer sig mycket åt mellan olika orter och leve-

rantörer, något som illustreras i den årliga rapporten "fastigheten Nils Holgersons underbara 

resa genom Sverige".  
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Priset på använd energi är det enskilt största skälet för att genomföra en effektiviseringsåtgärd 

och den förväntade årliga energiprisökningen kan få stor konsekvenser på de beräknade livscy-

kelkostnaderna för olika produkter/anläggningstillgångar (IVA 2012).  

Ett vanligt antagande i investeringskalkyler är att samtliga priser förändras i takt med den all-

männa inflationen, i dag definierad som förändringen i konsumentprisindex (KPI) (Gluch 

2014). Inflation innebär penningvärdesförsämring. Konsekvensen blir att den allmänna prisni-

vån ökar, dvs allt blir dyrare. Inflationen mäts med konsumentprisindex (KPI), som ska spegla 

hur priserna på de varor och tjänster som hushållen konsumerar utvecklas i snitt. Riksbanken 

har som mål att inflationen mätt med konsumentprisindex (KPI) ska vara 2 procent (Riksban-

ken 2015). 

En kostnadspost som inte har följt den allmänna prisutvecklingen i samhället är kostnaden på 

energi. Fastighetsägare använder ofta konsumentprisindex (KPI) som indikator för framtida 

energipriser i sina kalkyler, istället för att göra specifika energiprisprognoser. Problemet är att 

under de senaste tio åren har energiprisökningen varit högre än konsumentprisindex. Fastig-

hetsägare underskattar energiprisernas framtida utveckling. Det innebär en risk att man som 

fastighetsägare ”underinvesterar”. Inför en investering bör man som fastighetsägare ta fram ett 

scenario där energipriserna stiger mer än man tror.  Det är vanligt att man i LCC bedömningar 

räknar med en årlig energiprisökning. Det har blivit brukligt att ansätta en real prisökning på 2-

4 % /år – ofta utan djupare analyser (Levin et al. 2008). Energikostnadsutveckling bör vidare 

uppdelas per energislag, t ex en för el och en för värme och fastläggas anläggningsspecifikt (Le-

vin et al. 2008). 

Hänsynstagande till prisförändringar är viktig i kalkyler med långt tidsperspektiv. På grund av 

den långa livslängden för byggnader kan förändringarna i priser på de resurser som nyttjas och 

de tjänster som säljs bli avsevärda (Gluch 2014). 

5.9.5 Driftkostnad och underhållskostnader 

Driftkostnader, tillsammans med underhållskostnader, kan ha stor påverkan på totalkostnaden 

(Upphandlingsmyndigheten 2015). 

När driftkostnadsbedömningar skall göras för maskinell utrustning är tillgången på statistik of-

tast ringa. Bedömningar kan fastställas utifrån erfarenheter från tidigare investeringar eller från 

uppgifter från tillverkare, vilka bör granskas kritiskt. En Byggnaden fungerar som en samverkan 

mellan olika system och det är svårt att isolera ett för analys. Samverkan mellan systemen kan 

göra att en minskning av kostnaden på en punkt kan leda till en höjning på en annan. I LCC- 

analysen kan objekt ända ned till komponentnivå analyseras och ju lägre nivå analysen görs på, 

desto svårare blir det att göra driftkostnadsbedömning (Levin et al. 2008). 

Underhåll och service kan vara en viktig parameter i en LCC kalkyl, då system med olika servi-

ceintervall påverkar den totala livscykelkostnaden på ett markant sätt (Bångens 2010). Under-

hållskostnaderna kommer att variera med tid och det är svårt att förutse deras variationer. Vid 
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en förenklad beräkning kan dessa antas vara lika stora varje år och därtill nuvärdesberäknas för 

att kunna jämföras med varandra (Levin et al. 2008). 

Det kan vara svårt att ta fram aktuella kostnadsdata för underhåll men nivån kan till exempel 

fastställas utifrån erfarenheter från tidigare investeringar (SKL 2017). En väsentlig förutsättning 

för tidiga LCC- analyser är att man tänker sig in i hur underhållet kan bedrivas (Levin et al. 

2008). 

Det är mycket vanligt i LCC- bedömningar att årlig underhållskostnad beräknas som en % - 

sats på ursprunglig investering. Detta är ofta en grov bedömning utgående från ett bristfälligt 

underlag. Därtill kommer svårigheter att bedöma underhåll för nya produkter. Det är ju inte 

ovanligt att nya produkter, som beskrivs som praktiskt taget underhållsfria, i verkligheten inte 

motsvarar detta (Levin et al. 2008). 

5.10 Känslighetsanalys 

En LCC- kalkyl är inte någon absolut sanning om hur det ekonomiska utfallet kommer att bli 

för en investering. Det är en uppskattning som bygger på flera antaganden om en osäker fram-

tid och innebär alltid en förenkling av verkligheten. Det är inget större problem så länge kalkyl-

resultaten används med hänsyn till osäkerheten. Därför finns det anledning att tolka kalkylresul-

taten med viss försiktighet.  

Känslighetsanalyser är ett bra sätt för beslutsfattarna att få en uppfattning om hur robusta kal-

kylresultaten är och minska konsekvenserna av osäkerhet i indata (SKL 2017a). 

Med känslighetsanalys avses manipulation av enskilda variabler i kalkylen. Syftet är att ta reda 

på hur stor inverkan en förändring av en viss variabel har för resultatet. Det handlar om att 

identifiera de kalkylparametrar som har störst betydelse för kalkylresultatet och de som är mest 

osäkra. Exempel på osäkra variabler som varieras är förändringar i betalningskonsekvenser av-

seende grundinvestering, inbetalningsöverskott, underhåll, reinvestering samt förändrad kalkyl-

ränta och livslängd. Med hjälp av känslighetsanalys kan man fastställa det kritiska värde som 

variabeln får anta för att investeringen fortfarande ska vara lönsam (SKL 2017a). 

Till att börja med ändras värdet på var och en av de kalkylparametrar som har identifierats, 

både upp och ner för att få en bild av känsligheten. Sedan kan man ändra alla dessa kalkylpara-

metrar till värsta tänkbara utfall och därefter till bästa tänkbara utfall. Efter en sådan systematisk 

genomgång har man en bra bild av robustheten i resultaten. Resultaten av känslighetsanalysen 

bör beaktas i de beslut som ska fattas. Utfallet från en känslighetsanalys kommer att skilja sig åt 

beroende på vad som köps. Ju större investeringar eller en högre förbrukning av exempelvis 

energi under användningsfasen desto större skillnader i resultatet kommer en ändring i kalkyl-

ränta, livslängd eller driftskostnad att visa (SKL 2017a). 

Alla investeringskalkyler avser att utvärdera något som ligger i framtiden och detta är alltid för-

knippat med osäkerhet. Hur osäkerheter hanteras i samband med beslut medför effekter som 
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sträcker sig många år framåt varför det är en betydelsefull fråga. Det vi med största sannolikhet 

kan förutspå om framtiden är våra framtidsprognoser kommer att innehålla felaktigheter 

(Gluch 2014). I samarbetet med konsulter är det viktigt att beställaren är tydlig med sina för-

väntningar. För att kunna ställa rätt krav måste organisationen ha tillräcklig kunskap i hur LCC 

kalkylering går till något som även avgör möjligheten att kunna bedöma kalkylens kvalitet. Om 

beställaren inte vet hur en kalkyl är konstruerad och vilka antaganden och indata den bygger på, 

är det svårt att använda den (SKL 2017a). Det är även fördelaktig att ha en enhetlig metod för 

att göra känslighetsanalyser av resultatet av LCC- beräkningen (Bångens 2010).  

Det är viktigt att komma ihåg att känslighetsanalyserna speglar bästa och värsta scenario. Det är 

inte säkert att känslighetsanalysen blir verklighet och så länge man känner sig säker på de para-

metrar man använt sig av bör man inte låta känslighetsanalysen vara avgörande i beslutet (Upp-

handlingsmyndigheten 2017). 

6. Resultat 
 

6.1 Resultat av intervjustudie 
 

I följande kapitel redovisas en sammanställning av intervjusvar från totalt 4 intervjuer. 2 st med 

respondenter från landstingen och 2 med konsulter som utför beräkningar åt respektive lands-

ting. Intervjuerna i sin helhet kan studeras i bilagorna. 

I Följande resultat/analys används följande beteckningar för att skilja intervjurespondenterna 

åt: 

Teknikförvaltaren: Bengt- Åke Karlsson, Teknikförvaltare landstingsfastigheter Värmland 

Energisamordnaren: Jesper Mårtensson, Energisamordnare landstingsfastigheter Dalarna 

Konsult som utför beräkningar åt landstinget i Värmland: Sten Bäckström, konsult SWE-

CO. 

Konsult som utför beräkningar åt landstinget i Dalarna: Ronny Tenggren, konsult ÅF- 

infrastruktur. 

 

Vad gör organisationen så framgångsrik i arbetet med energieffektivisering? 

Teknikförvaltaren i Värmland svarar att det beror på långsiktiga mål att komma ner i förbruk-

ning, vilket har genomsyrat hela tänket alltifrån det tidiga skedet i byggprocessen till förvalt-

ningen samt hur vi tillvaratar rivningsmaterial på sluttampen.  

Energisamordnaren anger att kortsiktiga och långsiktiga mål i landstingets energiplan är en 

framgångsfaktor för arbetet med energieffektivisering. 
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Vad spelar LCC för roll i arbetet med energieffektivisering? Kan du beskriva vad LCC 

innebär för er organisation? 

Teknikförvaltaren anger att LCC är ett utvärderingsverktyg för att jämföra olika alternativ. Det 

ger vägledning och möjliggör att hitta det alternativ med lägst energikostnad och investerings-

kostnad, drift och underhåll mm. Alla investeringar ska LCC beräknas och det sker i de flesta 

fall. Större investeringar såsom ventilationsaggregat beräknas med LCC. Mindre investeringar 

beräknas inte i alla fall. Det handlar om att göra en utvärdering för att köpa den bästa produk-

ten.  

Energisamordnaren i Dalarna anger att LCC är ett kraftfullt sätt att motivera kostnaderna i de-

ras projekt. Energiplanen anger att alla ombyggnads och nybyggnadsprojekt ska bedömas med 

LCC. Det finns riktlinjer för LCC. Syftet är att kunna motivera och få beslutsunderlag för att 

kunna ta ett ekonomiskt riktigt beslut. 

Hur länge har ni använt er av LCC? Hur och varför började ni?  

Båda teknikförvaltaren från landstinget i Värmland och energisamordnare från landstinget i 

Dalarna anser att LCC har använts i omkring 10 år och initierades av högre tjänstemän. Inom 

landstinget i Värmland anger teknikförvaltaren att det övergripande arbete i slutet av 1990 talet 

som krävde ett utvärderingsverktyg. Idag är livscykelperspektivet väl inarbetat. Han anser att 

det var mer fokus på funktion än kostnadsberäkning förr i tiden. Det handlade om att se till att 

saker fungerade, kostnaden var inte i fokus. Men idag är fokuset ett annat. Han anger vidare att 

det är ju investeringen det handlar om. Om ekonomi. 

Hur/när använder ni LCC?  

Teknikförvaltaren berättar att LCC kommer in inför systemhandlingen. Innan systemhandling-

en är färdig måste ett antal val ha genomförts. En systemhandling beskriver hur projektet ska 

genomföras. LCC är med i framtagningen av systemhandlingen och avgör vilka fönster vi ska 

ha, vilken isoleringstjocklek mm. Inom landstinget i Värmland utförs alltid arbetet med LCC av 

konsulter.  

Energisamordnaren utför vissa beräkningar själv. I dessa fall är indata ganska begränsat och 

handlar ofta om att jämföra mellan utrustning med bättre eller sämre verkningsgrad. Ofta inne-

bär det en jämförelse mellan det befintliga och ett nytt. Det handlar om ganska grovhuggna 

jämförelser. Han anger vidare att konsulterna arbetar på liknande sätt. Det handlar om att be-

gränsa omfattningen och titta på enskilda åtgärder. Om åtgärderna påverkar varandra måste 

hänsyn tas till det. Det är en del i utvärderingen att vara medveten om att saker påverkar var-

andra. I framtiden är energisamordnaren intresserad av att ha en egen landstingsmall för LCC 

och använda BELOK.  
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Konsulten som utför beräkningar åt landstinget  i Värmland anger att LCC används för att ut-

reda olika alternativ avseende tekniska lösningar, såsom ventilationstekniska lösningar, bygg-

nadstekniska lösningar. Man utgår från systemhandlingen och analyserar olika energitekniska 

lösningar som påverkar underhållskostnaden. 

Konsulten som utför beräkningar åt landstinget i Dalarna anger att han använder LCC för att ta 

fram den, ur LCC perspektiv, bästa lösningen utifrån olika installationssystem. Ett LCC per-

spektiv innebär en prioritering utifrån ett nuvärde. Det handlar om grundinvesteringen, energi-

kostnader som är en del av driftskostnaden. Sedan handlar det om arbetskostnad, servicekost-

nad material och timmar.  

Vem gör vad? Vad gör konsulter? Hur ser arbetsgången och samarbetet ut?  

Landstinget är en beställarorganisation och arbetet med LCC kalkylerna utförs av konsulter.  

Teknikförvaltaren hos landstinget i Värmland berättar att konsulterna föreslår alternativ och 

landstingsfastigheter bestämmer vilka alternativ som väljas för ytterligare beräkningarna. Inför 

ett projekt får konsulterna ta del av en standard för LCC beräkningar och en lathund med inda-

ta såsom energipris, energiprisutveckling, ränta, kalkylperioder, timpris för underhåll.  

Konsulten som utför LCC beräkningar åt landstinget i Värmland anger att han inledningsvis 

identifierar uppdraget och möjligheterna till att minimera nuvärdet på installationerna och de 

byggtekniska lösningarna för att dra ner kostnaderna. Han anger vidare att han tar fram uppgif-

ter om årliga kostnader på energi, energiförbrukningen. Antalet timmar och kostnaden för un-

derhåll tas fram genom samråd.  Inledningsvis identifieras vilka olika alternativ som finns och 

vilka som är värda att göra LCC beräkningar på. Valet påverkas ibland av energimål. Konsulten 

utgår oftast från det alternativ med lägst investeringskostnad och jämför med alternativ som 

initialt är dyrare men som drar mindre energi, vilket kan leda till minskade kostnader. Konsul-

ten som utför beräkningar åt landstinget i Värmland anger att det slutgiltiga valet kan i vissa fall 

vara det som är billigast i inköp då man ofta har en investeringspeng som man måste hålla sig 

till. 

Energisamordnaren inom landstinget i Dalarna anger att konsulterna tittar på olika lösningar i 

samråd med landstingsfastigheter. Indata såsom energipriser, räntor och avskrivningstider er-

håller konsulterna genom dialog med energisamordnaren.  Konsulterna står för indata vad gäll-

er de tekniska lösningarna såsom underhållskostnader, driftskostnader, materialåtgång och vil-

ken verkningsgrad anläggningen har. Mindre omfattande beräkningar utförs av den egna orga-

nisationen. Konsulten som utför beräkningar åt landstinget i Dalarna anger att konsulterna räk-

nar på de föreslagna alternativen och kommer med egna förslag. 

Vilka är nackdelarna med LCC? 

Tekniksamordnaren i Värmland anger man måste "tänka till ett extra varv" i utvärderingen och 

att känslighetsanalysen är viktig. Energisamordnare i Dalarna tycker att det som kan vara en 

nackdel är väl när man skickar in grunddata i kalkylen och att få tillförlitlighet. Det kan vara mer 
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eller mindre svårt beroende på vad man tittar på. LCC är bra för avgränsade system. Det är att 

dela upp det så att det inte blir för omfattande system man tittar på.  

Konsulten som utför beräkningar åt landstinget i Värmland anser att det gäller att veta vad man 

stoppar in. Han poängterar att LCC bara är ett beslutsunderlag, ingen exakt sanning. Det är 

därför det är viktigt med känslighetsanalyser på ränteutvecklingen, energiprisutveckling vilket 

ger ett bättre beslutsunderlag. Det går inte att garantera att utfallet blir det beräknade. Konsul-

ten ansluten till Dalarna anger att det är för mycket sia om framtiden. LCC innehåller en osä-

kerhet då den innehåller så många år. Många värden handlar om spekulationer om vad som 

händer. Om exempelvis kostnader i framtiden. 

Vilka fördelar ser du med LCC? 

Fördelarna är, enligt teknikförvaltaren, ett verktyg för att kunna jämföra olika investeringar ut-

ifrån kostnaden. Energisamordnaren tycker att den största fördelen är att LCC genererar ett 

bättre beslutsunderlag. Konsulten ansluten till landstinget Värmland anser att den största förde-

len är att han kan visa beställaren att han kan få ner sina årliga kostnader. Konsulten i Dalarna 

anser att LCC tar hänsyn till många parametrar, vilket är fördelaktigt. 

Vem tar del av LCC beräkningarna? 

Inom landstinget i Värmland utförs utvärderingen av en projektledare och ibland en ekonom. 

Inom landstinget i Dalarna är det projektledarna och ibland förvaltarna som tar del av LCC 

beräkningarna. 

Hur samarbetar organisationen avseende LCC? Är exempelvis ekonomerna delaktiga?  

Inom landstinget i Värmland är ekonomerna deltaktiga i viss utsträckning. De är med i utvärde-

ringar och allmänt i beräkningarna. Teknikförvaltaren anger att de har ju i sin utbildning lite 

mer på fötterna för att kunna göra LCC beräkningar men använder sällan LCC själva. Inom 

landstinget i Dalarna är ekonomerna delaktiga på så sätt att de bestämmer kalkylräntan. 

Kan det vara viktigare att hålla modellen enkel än att alla kostnadsposter blir helt kor-

rekt beräknade?  

Båda respondenter från landstingen ansluter sig till att det är viktigare att hålla modellen enkel 

än att alla kostnadsposter blir korrekt beräknade. Teknikförvaltaren i Värmland anger att enkel-

heten medför att alla kan ta del av den. Han tycker dock att noggrannheten är viktig trots en-

kelheten. 

Energisamordnaren i Dalarna tycker att det inte är bra att göra LCC för komplicerad då det kan 

medföra att man "tappar greppet". 

Vad är viktigt om alternativ ska jämföras?  
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Konsulten som utför beräkningar åt landstinget i Värmland tycker att det är viktigt att man tit-

tar på de olika alternativen med samma noggrannhet. Om man gör ett överslag på kostnaden på 

ett alternativ måste man ha samma noggrannhet när man gör överslag på de andra alternativen. 

Man kan ju ha ett önskealternativ som man vill lägga mer fokus på men för att kunna få jäm-

förbarhet måste samma fokus läggas på de andra alternativen. Konsulten ansluten till Dalarna 

anser att det handlar om att definiera ett nollalternativ, som brukar vara det befintliga eller det 

billigaste. Vid nybyggnation brukar nollalternativet vara det som mest troligt skulle väljas om 

ingen LCC gjordes, det vill säga " vi gör som vi brukar alternativet". 

Vad är LCC?- Är LCC ett energiverktyg eller ett miljö- eller ekonomistyrverktyg? vad 

anser du? 

Alla respondenter anser att LCC kan vara ett verktyg för flera perspektiv.  

Teknikförvaltaren i Värmland säger att det kan vara ett kostnads-, energi- och miljöverktyg. 

Och används främst för att välja mellan olika alternativ. Energisamordnaren i Dalarna att det 

ger det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Han tycker att om energiförbrukningen 

minskas minskar man även miljöbelastningen.  

Konsulten ansluten till Värmland anser att det är ett verktyg för att jämföra olika alternativ ut-

ifrån nuvärdet. Det kan också vara ett energi- och miljöverktyg. Konsulten ansluten till Dalarna 

anser att det kan vara ett kostnads-, energi- och miljöverktyg men kopplar det främst till hur 

system ska se ut. 

Hur skulle ni vilja utveckla ert arbete med LCC? Brukar ni ta in andra aspekter, utöver 

de ekonomiska, i LCC? 

I båda landstingen är det endast ekonomiska aspekter som utvärderas. Teknikförvaltaren i 

Värmland tror att utvärdering av påverkan från koldioxid kommer att bli viktigt i framtiden och 

tror att en komplettering med LCA och koldioxid kommer att komma. Han tror att miljökraven 

kommer att öka i framtiden. 

Indata 

Vad är er kalkylränta och hur beräknas denna? Finns det en särskild kalkylränta för låg-

siktiga investeringar? eller används samma ränta till alla investeringar oavsett tidsper-

spektiv? Skulle det vara intressant att kunna variera kalkylräntan?  

Inom landstinget i Värmland bestäms kalkylräntan av ekonomiavdelningen och baseras på av-

kastningskravet. De använder samma kalkylränta till alla investeringar, men teknikförvaltaren 

kan se att det skulle vara intressant att kunna variera räntan ibland. Räntan skulle kunna varieras 

beroende på investeringens längd och risk. Därför utför landstinget känslighetsanalys på räntan. 

Ytterst är det en jämförelse mellan olika investeringar och om räntan skulle bli någon procent 

högre och om det blir stor skillnad på investeringskostnaden skulle det kunna ha stor betydelse, 

eller påverkan på driftskostnader.  Idag ligger räntan på ungefär 4%.  
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Inom landstinget i Dalarna bestäms kalkylräntan av ekonomiavdelningen, den baseras på en 

tidsperiod 10 år tillbaka i tiden. Det finns även en speciell ränta för energieffektiviserande åt-

gärder som används till allt som går utöver BBR kravet, vilket går att definiera på olika sätt. På 

allt som är utöver BBR kraven används en halverad ränta. Det är ett sätt att få igenom fler åt-

gärder. Räntan för 2017 är 2,48% och vid en halvering den händer inte så mycket. Energisam-

ordnaren anser att dessa två möjligheter ger stabilitet. 

Konsulten som utför beräkningar åt landstinget i Dalarna anger att det finns två olika räntor 

som landstinget använder "bollar" med på olika sätt,  vilket resulterar i en medelränta i kalkylen. 

När man räknar på en lång period, säg 30 år, lägger man in en hög ränta. Det handlar om 3-4 % 

som vi tror är ett medel för 30 år framåt. Man kommer överrens om en ränta specifikt för pro-

jektet. 

Hur väljer ni kalkylperiod? Vilket livslängdsbegrepp används? 

Inom landstinget i Värmland är kalkylperioden en teknisk livsängd som baseras på erfarenhet.  

Det handlar om antaganden om att en nybyggnation bör hålla i 30 år, eller att en värmepump 

bör hålla i 15 år med ett underhåll var 5 år. Den tekniska livslängden är oftast längre än den 

ekonomiska, men inte i alla fall. Livslängder är inte det viktigaste i en LCC utan är bara en peri-

od att fördela kostnaderna på. Det är de andra parametrarna som ges större vikt.  

Landstinget i Värmland kommer att gå över till komponentavskrivning. Komponentavskrivning 

innebär att när den beräknade livslängden är slut ska komponenten vara avskriven och det ska 

finnas pengar för en ny.  När det sker kommer livslängderna i den nuvarande mallen att göras 

om och anpassas till avskrivningstiderna. Teknikförvaltaren anser att detta kan komma att in-

nebära sämre utrustning då kortare kalkylperioder innebär sämre möjligeter att räkna hem lön-

samhet. Han anger vidare att de inte utför känslighetsanalys på kalkylperioden men att det kan-

ske är vettigt att göra, då ju längre något håller desto lättare att få lönsamhet. Men det måste 

vara effektivt också.  

Energisamordnaren i Dalarna anger att kalkylperioder och livslängdsbegrepp har blivit tydligare 

sedan landstinget i Dalarna införde komponentavskrivning. Det är en ekonomisk livslängd 

kopplad till redovisningen som används. Nu finns ett underlag med avskrivningstider för olika 

typ av utrustning. Underlaget har tagits fram genom ett samarbete mellan ekonomiavdelningen 

och teknikavdelningen.  

Konsulten som utför beräkningar åt landstinget i Värmland anger att livsläng-

den/betraktelsetiden är en viktig aspekt. På hur lång tid ska beräkningarna göras? Själva livs-

längden kan vara längre eller kortare än betraktelsetiden. Oftast är betraktelsetiden samma som 

den ekonomiska livslängden. Dessutom kan olika komponenter i en anläggning ha varierande 

ekonomiska livslängder. Det innebär att betraktelsetiden kan vara 20 år men man måste räkna 

med en kostnad för byte av en viss komponent år 10. Att ordet "livscykel" ingår är inte riktigt 

korrekt då det oftast handlar om en betraktelsetid. 
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Energipris/Energiprisutveckling 

Teknikförvaltaren i Värmland anger att energipriset fastställs anläggningsspecifikt. Vad gäller 

energiprisutvecklingen berättar han att de tidigare räknade LCC med exempelvis fördubblat 

fjärrvärmepris och tredubbelt elpris på 10 år. Om de räknade hem lönsamhet med dessa höga 

energipriser skulle de gå vidare och utföra investeringen. Idag utförs känslighetsanalys på ener-

gipriset. Konsluten som utför känslighetsanalysen berättar att han lägger in olika scenarios med 

olika procentsatser. Elpriset kan varieras med en ökning på 2 % respektive 8% per år. Resulta-

tet går att se i ett diagram. 

Energisamordnaren i Dalarna anger att energipriset är rörligt och indata varierar mellan olika 

fastighet och år. Han sitter med energiavtal och vet vilka priser som gäller. Han gör uppfölj-

ningar av energipriset för varje anläggning och vet om energipriset kommer att omförhandlas. 

Det är viktigt att ta hänsyn till framtida omförhandlingar då det har hänt att vi fått en 50% ök-

ning från en omförhandling till en annan. På energiprisutvecklingen sätts 2%. 

Konsulten som utför beräkningar åt landstinget i Värmland anger att energipris och utveckling 

bestäms av landstinget. Konsulten knuten till landstinget i Dalarna anger att han använder 2% 

på fjärrvärmepriset och 3% på elpriset. Detta slår mycket på kalkylen. Det innebär en viss osä-

kerhet vilket man kan se om man ändrar energipriserna i beräkningsprogrammet. Han poängte-

rar att det är viktigt att se det som en bedömningsprognos. 

Hur gör ni uppskattningar om driftkostnaden?  

Teknikförvaltaren anger att de lägger in deras kostnad för drift X kr/timme. Konsulten som 

utför beräkningarna anger att det är en svår post att uppskatta, men man kan ta hjälp av leve-

rantörerna och ta fram vad som krävs. 

Energisamordnaren anger att det är konsulterna som fastställer driftkostnaden. Konsulten som 

utför beräkningarna anger att han undersöker vad som behöver hända varje år utifrån ett tim-

pris. 

Hur bedöms underhållskostnaden?  

Inom landstinget i Värmland baseras antaganden om underhållskostnaden på erfarenhetsbase-

rade siffror. Teknikförvaltaren anger att det i vissa fall finns underhållsplaner som kan kopplas 

till kostnaden. 

Energisamordnaren i landstinget i Dalarna anger att konsulterna tar fram underhållskostnader-

na. Det innebär grova bedömningar som inte brukar påverka slutsumman nämnvärt. Det blir 

tydligt i känslighetsanalysen. Han poängterar att det som är viktigt är relationen mellan alterna-

tiven. Om en lösning kräver mycket underhåll jämfört med ett annat. Konsulten knuten till Da-

larna anger att han utgår från både material och timmar. Det finns vissa siffror om exempelvis 

vad ett ventilationsaggregat kostar per år, men i verkligheten varierar det mycket. 
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Känslighetsanalys 

Inom landstinget i Värmland anger teknikförvaltaren att känslighetsanalys har utförts sedan 

2012. Konsulten som utför beräkningarna åt landstinget i Värmland anger att han arbetat med 

känslighetsanalyser i omkring 10 år. Han anger vidare att känslighetsanalysen har utvecklats mer 

och mer. Det handlar om frågor om vad som händer med nuvärdet om man ändrar energipriset 

eller underhållskostnader? Vad händer med LCC värdet om man har uppskattat några kostna-

der fel? 

Konsulten som utför beräkningar åt landstinget i Dalarna anger att han arbetat med känslig-

hetsanalyser i 15 år. Hur länge landstinget i Dalarna utfört känslighetsanalyser är oklart då ener-

gisamordnaren endast arbetat hos landstinget i 4 år. 

På vilka variabler utför ni känslighetsanalys?  

Teknikförvaltaren hos landstinget i Värmland anger att de parametrar som analyseras är ränte-

förändringen, investeringskostnaden samt energikostnad. Tre parametrar. Förut hände det att 

de räknade med tredubbelt elpris och fördubblat fjärrvärmepris. Nu gör de känslighetsanalysen 

med en procentsats. Konsulten knuten till landstinget i Värmland anger att han utför känslig-

hetsanalys på energiprisutvecklingen, räntan och investeringskostnaden. Vad gäller energipriset 

lägger han in olika scenarios med olika procentsatser. Elpriset kan varieras med en ökning på 2 

% respektive 8% per år. Resultatet går att se i ett diagram.  

Energisamordnaren i Dalarna anger att konsulten har färdiga mallar för känslighetsanalysen. De 

gör känslighetsanalys på prisförändringar framåt i tiden, kalkylräntan, driftkostnader. Det finns 

inga riktlinjer eller krav på känslighetsanalysen, utan ses som en bonus. Känslighetsanalysen och 

hur den utförs varierar mellan konsulterna. Ibland får de tillbaka mallen i redigerbart skick så att 

de kan ändra indata själva. I andra fall förs en dialog med konsulten kring att göra någon för-

ändring. Han berättar att det finns en dialog kring att ha en egen mall så att hela LCC beräk-

ningen och känslighetsanalysen alltid ser likadan ut. Då är det lättare även för dom som inte 

tittar på beräkningarna så ofta. Som det är nu använder alla konsulter olika mallar. Konsulten 

som utför beräkningar åt landstinget i Dalarna anger att han utför känslighetsanalys genom att 

variera olika energiparametrar. När han jämför olika alternativ kan det handla om vad som hän-

der om man isolerar lite mer. Men i ordet känslighetsanalys kanske risk borde ingå, men det 

brukar han inte ta med i dessa sammanhang. Egentligen borde man räkna på risken. 

Påverkar känslighetsanalysen det slutgiltiga valet? 

Energisamordnaren i Dalarna anger att han inte vet om känslighetsanalysen påverkat det slutgil-

tiga valet någon gång.  

Teknikförvaltaren i Värmland anger att känslighetsanalysen kan påverka det slutgiltiga valet. En 

försvårande faktor är att LCC beräkningarna idag är låsta i konsulternas program, viket innebär 

att det inte går att ändra några parametrar. Han anger att det handlar om att kunna utvärdera 
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eller ifrågasätta någon del av LCC beräkningen. Der kan handla om att variera drifttider eller 

kostnader för eget arbete. Det finns ett antal parametrar som skulle vara intressanta att justera 

även om landstinget varit med och initierat och gett förutsättningar till beräkningarna. I själva 

utvärderingsögonblicket kan det vara intressant att ändra någon del. Det går att ringa och be 

konsulten ändra någon parameter, men det skulle ge fördelar att själv kunna se hur en föränd-

ring påverkar resultatet. Det är svårt att ha överblick på hur en förändring påverkar helheten 

och vad som händer med ytterligheterna. 

Nästa steg är att kunna utföra känslighetsanalyser själva inom organisationen. Därför kommer 

landstinget i Värmland ta fram ett eget program och tillhandahålla i sina projekt, vilket innebär 

att konsulterna lägger in sina beräkningar och skickar till oss och vi kan gå in och ändra. Han 

anger vidare att det är viktigt med en egen mall då han vill kunna göra känslighetsanalysen på 

relevanta parametrar enligt styrdokumenten, och själv kunna avgöra vad som är relevant i själva 

utvärderingsögonblicket. Dessutom skulle det hjälpa att "hålla igång tänket". 

6.2 Resultat styrdokument 

I avsnittet redovisas uppgifter om energieffektivisering och LCC beräkningar enligt landsting-

ens styrdokument. 

6.2.1 Landstingsfastigheter Värmland 
 

6.2.1.2 Styrdokument energieffektivisering Landstinget Värmland 

Systematiskt energiarbete är samlingsnamnet på de standarder och rutiner som Landstinget i 

Värmlands fastighetsförvaltning arbetar efter för att nå bästa möjliga energieffektivitet. Dessa 

styrdokument avser alla byggnader som Landstingsfastigheters bygger, förvaltar och underhåller 

samt de inhyrda objekt som Landstingsfastigheter står för mediakostnaderna. Det övergripande 

ansvaret för att rutinerna i det systematiska energiarbetet följs har utsedda energisamordnare 

(Lanstingsfastigeter1 ).  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

1 Internt dokument, Landstingsfastigheter Värmland (2007), e-post 19 januari 2017. 
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Figur 7. Internt dokument, standard och rutiner för systematiskt energiarbete (Landstingsfastigheter 2007). 
 

Landstingsfastigheter har beslutat att energikalkyler ska upprättas i alla bygg och underhållspro-

jekt. Energikalkylering sker stegvis i utredning, förstudie, projekterings och byggskede.  Med 

energikalkyler avses en teoretisk beräkning av energianvändningen i byggnaden /projektet. Syf-

tet är att hålla fokus på energianvändningen i projektets alla skeden. Rutinen för energikalkyler 

ska följas i alla projekt där energianvändningen påverkas i anslutning till projektet. Landstings-

fastigheter använder kalkylerna för att fastställa projektens omfattning vid val av alternativa 

lösningar för bygg och installationssystem. I projektgruppen utses en som ansvarig för energi-

kalkylerna. Denne projektör ska tillhandahålla dataprogram för energikalkyl och genomföra 

energikalkylen. Övriga projektörer ska tillhandahålla erforderliga beräkningsvärden/indata inom 

sin fackkompetens (Landstingsfastigheter2).  

Under lokalplaneringen ska objektets energistatus utvärderas och eventuella möjligheter att på-

verka energiförbrukningen ska redovisas. 

Energikalkyl 1 tas fram under projekteringens förstudieskede och används i alternativjämförel-

ser och i LCC kalkylen vid systemval. För energikalkyl 1 finns riktvärden och nyckeltal (Lands-

tingsfastigheter3). 

 

   
 
 
 
 
 
 

                                                

2 Internt dokument, Landstingsfastigheter Värmland (2007). Standard för energikalkyler i projekt. E-post 19 januari 2017. 

 
3 Internt dokument, Landstingsfastigheter Värmland (2007). Standard för energikalkyler i projekt. E-post 19 januari 2017. 
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Figur 8. Internt dokument, Standard för energikalkyler (Landstingsfastigheter4). 

 

Landstingsfastigheter i Värmland använder LCC kalkyler som en del av beslutsunderlaget inför 

investeringsbeslut samt vid val av alternativa lösningar för bygg och installationssystem. Lands-

tingsfastigheter Värmland har som rutin att i alla projekt där alternativa lösningar för system, 

material etc. kan finnas ska livscykelkostnadskalkyl utföras. Syftet med LCC är dels att det inför 

investeringsbeslut ska finnas ett heltäckande beslutsunderlag som tar hänsyn till den långsiktiga 

kostnadspåverkan har och dels att metoden ska vara ett hjälpmedel för att med givna förutsätt-

ningar välja den bästa möjliga utformningen. Inom varje projekt bestäms om det är en och 

samma projektör som ska utföra alla LCC beräkningar med hjälp av övriga discipliner eller om 

respektive projektör utför LCC beräkningarna inom sitt fackområde. Oavsett skall projektören 

tillhandahålla adekvat beräkningsprogram för LCC kalkylering. Alla LCC kalkyler ska tillhanda-

hållas kvalitetsledare för respektive fack samt kvalitetsledare energi för granskning innan beslut 

fattas (Landstingsfastigheter5). 

Information om förutsättningar fås av kvalitetsledare energi eller teknikförvaltare energi. Nor-

malt är det teknisk förvaltning som beslutar om att en LCC är relevant att genomföra och vilket 

alternativ som ska väljas för den fortsatta projekteringen (Landstingsfastigheter6). 

Med en LCC kalkyl avses en investeringskalkyl enligt nuvärdesmetoden. Vid varje projekt rekvi-

reras från kvalitetsledare energi eller teknikförvaltare energi ett dokument med för projektet 

aktuella beräkningsförutsättningar såsom real kalkylränta, energipriser för olika energislag, ener-

giprisökningar för olika energislag, "normal användningstid" och intervall för planerat under-

                                                

4 Internt dokument, Landstingsfastigheter Värmland (2007). Standard för energikalkyler i projekt. E-post 19 januari 2017. 

 

5 Internt dokument, Landstingsfastigheter Värmland (2012). Standard för LCC- kalkylering i projekt. E- post 19 januari 2017 

6 Internt dokument, Landstingsfastigheter Värmland (2012). Standard för LCC- kalkylering i projekt. E- post 19 januari 2017 
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håll. Övriga indata tas fram inom projektgruppen. Förslag på beräkningsalternativ tas normalt 

fram inom teknikgruppen för respektive fack. Dessa förslag stäms av med teknisk förvaltning 

innan kalkyl genomförs (Landstingsfastigheter7). 

 
 

 Figur 9. Internt dokument, Standard för LCC kalkylering (Landstingsfastigheter8).  
 

 

6.2.2 Landstingsfastigheter Dalarna 
 

6.2.2.2 Styrdokument energieffektivisering Landstinget Dalarna 

Användandet av LCC initierades av Torsten Roos, tidigare teknikchef på Landstingsfastigheter i 

Dalarna och byggde på ett intresse från hans sida (Roos 2008). I samband med val av system 

eller åtgärdsalternativ ska LCC- kalkyler genomföras, och resultatet av dessa kalkyler ska ligga 

till grund för beslut. Riktlinjer för konsulter finns etablerade. I rollen som byggherre bör LCC- 

kalkylering tillämpas som metod för val för såväl anbud som bygg- som installationssystem 

(Landstinget i Dalarna 2011). 

I arbetet med energieffektivisering är livscykelperspektivet ett viktigt verktyg när det handlar 

om att välja teknik och lösningar som är resurssnåla (Landstinget i Dalarna 2011). 

Landstinget som byggherre tillämpar vid sina byggprojekt strategin att varje ombyggnad av 

större omfattning ska medföra att energianvändningen efter ombyggnad blir högst hälften så 

stor som före ombyggnad. Denna ”Faktor 2-princip” ska tillämpas av alla konsulter och entre-

prenörer som anlitas av Landstinget (Landstinget i Dalarna 2011). 

Landstinget i Dalarna, Landstingsfastigheter har beslutat att energikalkyler skall upprättas i alla 

bygg- och underhållsprojekt.  Energikalkylering sker stegvis i utredning, förstudie, projekte-

rings- och byggskede. Syftet är att hålla fokus på energianvändningen i projektets alla skeden. 

                                                
7 Internt dokument, Landstingsfastigheter Värmland (2012). Standard för LCC- kalkylering i projekt. E- post 19 januari 2017 

8 Internt dokument, Landstingsfastigheter Värmland (2012). Standard för LCC- kalkylering i projekt. E- post 19 januari 2017 
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Energikalkylerna som beslutsunderlag används för att fastställa projektens omfattning vid val av 

alternativa lösningar för bygg och installationssystem samt som initialvärden för energideklara-

tioner och driftkostnadsbudgetering. Energikalkyler upprättas med början under projekterings-

tiden (Landstinget i Dalarna9). I projekteringsgruppen utses en av projektörerna som ansvarig 

för energikalkylerna. Denne projektör, som ska tillhandahålla adekvat dataprogram för energi-

kalkyl, genomför energikalkyleringen. Övriga projektörer ska under projekteringstiden tillhan-

dahålla erforderliga indata/beräkningsvärden inom sin fackkompetens (Landstinget Dalarna10). 

Energikalkylering sker i flera steg under projektets gång.  

 

  I.     II.             III.  IV. 

 

Energibedömning : I uppstarten av arbetet med förslagshandlingen skall objektets energistatus utvärde-

ras. Eventuella möjligheter att inom projektet påverka energiförbrukningen skall redovisas.  

Energikalkyl 1 : Tas fram under arbetet med förslagshandlingen och används i alternativjämförelser 

och i LCC-kalkylen vid systemval.  

Energikalkyl 1 ska baseras på angivna riktvärden enligt nedan.  

Energikalkyl 2 : Tas fram i början av projekteringen.  

Energikalkyl 3 : Revidering av kalkyl 2 baserad på förfrågningsunderlag.  

Energikalkyl 4 : Revidering av kalkyl 3 baserad på genomförd upphandling.  

Energikalkyl 5 : Tas fram efter genomfört projekt med värden från uppmätningar i anslutning till över-

tagande eller mätningar för prestandagaranti. 
  
 Figur 12. Energikalkylering sker i flera steg under projektets gång (Landstinget i Dalarna11). 

 

 

  

                                                

9 Internt dokument, Landstinget i Dalarna (2014). Standard för energikalkyler i projekt. E- post 25 januari 2017 

10Internt dokument, Landstinget i Dalarna (2014). Standard för energikalkyler i projekt. E- post 25 januari 2017 

11 Internt dokument, Landstinget i Dalarna (2014). Standard för energikalkyler i projekt. E- post 25 januari 2017 

 



38 

 

7. Analys 
I kapitlet som följer analyseras resultatet utifrån den teoretiska referensramen och baseras på 

studiens frågeställningar.  

7.1 Vad spelar LCC för roll i arbetet med energieffektivisering? 
 

LCC spelar en viktig roll i arbetet med energieffektvisering inom båda landstingen. Det är ett 

medel för att identifiera det mest kostnadseffektiva alternativet. Alternativet som har lägst kost-

nader innebär även det med lägst energianvändning.  

Verktyget påvisar det mest kostnadseffektiva alternativet i valet mellan olika alternativ. Detta 

kan illustreras av teknikförvaltaren i Värmlands uttalande:  

"LCC är ett utvärderingsverktyg för att jämföra olika alternativ i arbetet med energieffektivisering. Det ger 

vägledning och möjliggör att hitta det alternativ med lägst energikostnad och investeringskostnad, drift och un-

derhåll mm". 

Resonemanget om att LCC identifierar det mest kostnadseffektiva alternativet stöds av resulta-

tet i en undersökning av (Gluch 2014). Av 105 olika byggherreorganisationer med verksamhet 

över hela Sverige ansåg respondenterna att LCC kalkylens största värde vara att påvisa vad som 

var mest kostnadseffektivt på lång sikt vid val mellan olika investeringsalternativ. SKL (2017a) 

anger att löpande drift- och underhållskostnaderna ofta har större ekonomiska konsekvenser än 

själva investeringsutgiften. Upphandlingsmyndigheten (2015) anger att syftet med att tillämpa 

LCC är att utgå från en totalkostnad för varor och tjänster över hela nyttjandetiden i stället för 

att enbart se till inköpspriset (Upphandlingsmyndigheten 2015). 

Identifieringen av det mest kostnadseffektiva alternativet medför lägre energiförbrukning och 

fördelar för miljön, vilket exemplifieras av Bångens (2010). Användning av LCC medför att de 

totala kostnaderna för ett projekt eller anläggning blir så låga som möjligt. Lägre energiförbruk-

ning är en försäkring mot framtida ökade energipriser. Lägre kostnader ger lägre energianvänd-

ning och leder i sin tur till minskad miljöpåverkan. 

Energimål kan påverka vilka val som blir aktuelle att utföra LCC beräkningarna på. 

Tekniksamordnaren i Värmland anger att anledningen att landstinget varit så framgångsrika vad 

gäller energieffektivisering är deras långsiktiga mål att komma ner i energiförbrukning. Konsul-

ten som utför beräkningar åt landstinget i Värmland beskriver att det initiala valet inför en LCC 

beräkning ibland påverkas av energimål. 

Energisamordnaren i Dalarna anger att målen om minskad energianvändning är en anledning 

till det goda resultatet. Landstinget i Dalarna tillämpar vid sina byggprojekt strategin att varje 

ombyggnad av större omfattning ska medföra att energianvändningen efter ombyggnad blir 

högst hälften så stor som före ombyggnad. Denna ”Faktor 2-princip” ska tillämpas av alla kon-

sulter och entreprenörer som anlitas av Landstinget (Landstinget i Dalarna 2011). 
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Vilket alternativ som blir aktuellt att utföra LCC beräkningar på kan således påverkas av ener-

gimålen.  

LCC är ett ekonomiskt motivationsverktyg som främjar hållbar och långsiktig fastighetsförvalt-

ning. LCC motiverar dyrare investeringar med fördelar för energianvändning och miljö då verk-

tyget identifierar besparingar ur ett längre perspektiv. 

Detta synsätt kan exemplifieras genom energisamordnarens formulering om LCC: s roll i arbe-

tet med energieffektivisering: 

"LCC är ett kraftfullt sätt att motivera kostnader i projekten. Syftet är att kunna motivera och få beslutsun-

derlag för att kunna ta ett ekonomiskt riktigt beslut". 

Detta synsätt stärks genom en undersökning av SKL (2017a), där flera respondenterna anser att 

LCC perspektivet ibland kan vara det enda sättet att motivera en större men energieffektivare 

investering. Anledningarna anses vara att vinsterna av energieffektiviseringar uppstår under 

många år framåt, samtidigt som det innebär en investering innan besparingarna uppstår. (SKL 

2017a) anger att LCC kalkylen gör det möjligt att jämföra de ekonomiska fördelarna av energi-

besparingar under hela investeringens livslängd och därmed bedöma om det är värt en större 

investering.  

Konsulterna beskriver arbetsgången med LCC och exemplifierar nyttan med verktyget på ett 

bra sätt. 

Konsulten som utför beräkningar åt landstinget i Värmland beskriver att han oftast utgår från 

det alternativ med lägst investeringskostnad och jämför med alternativ som initialt är dyrare 

men som drar mindre energi, vilket kan leda till minskade kostnader. 

Konsulten som utför beräkningar åt landstinget i Dalarna anger att han definierar ett nollalter-

nativ, som brukar vara det befintliga eller det billigaste. Vid nybyggnation brukar nollalternativet 

vara det som mest troligt skulle väljas om ingen LCC gjordes, det vill säga "vi gör som vi brukar 

alternativet". 

Det handlar således om att se bortom ett lägsta pris, som skulle vara det mest troliga valet om 

inte LCC utfördes, och motivera en dyrare investering med lägre drift och underhållskostnader. 

LCC kalkyler är därför ett sätt att ekonomiskt motivera större investeringar i mer energieffekti-

va lösningar. 

7.2 Vilka funktioner fyller LCC beräkningarna för landstingens beslutsprocess?  

LCC är i första hand ett ekonomiskt beslutsverktyg som identifierar det mest kostnadseffektiva 

alternativet. Indirekt fungerar LCC som ett energiverktyg som identifierar det alternativ med 

lägst energianvändning. Det har även funktionen av ett miljöverktyg då lägre energianvändning 

medför miljömässiga fördelar. 
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Alla respondenter anser att LCC kan vara ett verktyg för flera perspektiv, trots att båda lands-

tingen endast utför LCC analysen endast utifrån ekonomiska parametrar.  

Nedan följer respondenternas tankar om LCC. 

Teknikförvaltaren i Värmland ansåg att det kan vara ett kostnads-, energi- och miljöverktyg, 

men främst användes till val mellan olika alternativ. Energisamordnaren i Dalarna anser att det 

ger det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Han tycker att en minskad energiförbrukning 

även innebär en minskad miljöbelastningen. Landstinget i Dalarnas beskrivning av LCC i styr-

dokumenten lyder: " I arbetet med energieffektivisering är livscykelperspektivet ett viktigt verktyg när det 

handlar om att välja teknik och lösningar som är resurssnåla" (Landstinget i Dalarna 2011). 

Konsulten ansluten till Värmland anser att det är ett verktyg för att jämföra olika alternativ ut-

ifrån nuvärdet, men att det också kan vara ett energi- och miljöverktyg. Han anger att det bru-

kar finnas energimål som ska uppnås som påverkar valet av tekniska lösningar. Konsulten an-

sluten till Dalarna anser att det kan vara ett kostnads-, energi- och miljöverktyg men kopplar det 

främst till hur system ska se ut.  

Detta är ett synsätt som delvis bekräftas i en undersökning av Gluch (2014). I enkätundersök-

ningen tillfrågades 105 olika byggherreorganisationer. Resultatet visade att LCC hade flera funk-

tioner i organisationernas beslutsprocesser. I första hand ansågs LCC kalkylens största värde 

vara att påvisa vad som var mest kostnadseffektivt på lång sikt vid val mellan olika investerings-

alternativ. De ansåg vidare att LCC kunde kopplas till behovet att minska energianvändningen, 

då kalkylen beaktar energikostnader och möjliggör långsiktig planering.  

Inom båda landstingen har ekonomiavdelningarna en begränsad roll i arbetet med LCC, vilket 

kan tyda på att LCC främst ses som ett energiverktyg. 

Nedan följer respondenternas beskrivning av samarbetet kring LCC. 

Teknikförvaltaren hos landstinget i Värmland berättar att utvärderingen av LCC beräkningarna 

utförs av en projektledare och ibland en ekonom. Ekonomerna kan i viss utsträckning vara med 

i utvärderingarna och allmänt i beräkningarna. Inom landstinget i Dalarna är det projektledarna 

och ibland förvaltarna som tar del av LCC beräkningarna. Inom landstinget i Dalarna är eko-

nomerna delaktiga på så sätt att de bestämmer kalkylräntan. Gluch (2014) anser att de miljö och 

ekonomiansvarigas begränsade medverkan i LCC- beräkningar samt i beslutsprocessen tyder på 

att LCC främst ses som ett energiverktyg och inte ett miljö- eller ekonomistyrverktyg. Gluch 

(2014) anger att det kan finnas flera anledningar till att LCC ses som ett energiverktyg. Det skul-

le kunna handla om att företag har problem att kartlägga och prognosera drift- och underhålls-

kostnader samt särskilja miljökostnader från andra kostnader samtidigt som de har relativt god 

tillgång på data kring energiförbrukning och energikostnader. 

Ekonomifunktionerna använder sällan LCC själva, vilket kan innebära nackdelar i arbetet med 

LCC. 
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Teknikförvaltaren anger att de har ju i sin utbildning lite mer på fötterna för att kunna göra 

LCC beräkningar men använder sällan LCC själva. Detta är en nackdel. Upphandlingsmyndig-

heten (2017b) anger att det försvårar dialogen med fastighetsorganisationen. 

Funktionen som miljöverktyg undersöktes inte av Gluch (2014). Men (SKL 2017a) anger att 

flera organisationer som arbetar systematiskt med LCC- kalkyler menar att det hänger ihop med 

organisationens hållbarhetsarbete, både när det gäller att skapa långsiktigt god ekonomi och att 

skapa ett långsiktigt hållbart fastighetsbestånd ur miljö- och klimatsynpunkt (SKL 2017a).  

LCC medför visserligen indirekta fördelar för miljön, men är i första hand ett ekonomiskt be-

slutsverktyg. Verktyget har fått något av en miljöstämpel, med är i grund och botten inget annat 

än en företagsekonomisk investeringsmetodik för att beräkna lönsamhet (Gluch 2014). Trots 

att ordet livscykel är del av konceptet är LCC inte att betraktas som ett miljöverktyg (Upphand-

lingsmyndigheten 2016). En ekonomisk bedömning innebär att man tar hänsyn till ekonomiska 

faktorer enbart. Det innebär att man endast kan jämföra lösningsalternativ som är helt likvärdi-

ga i fråga om andra faktorer än ekonomi (Abel & Elmroth 2012). För att kunna identifiera det 

bästa valet ur ett både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv måste den miljöbelastning som 

uppstår vid användning, avyttring av olika produkter och tjänster medräknas (Upphandlings-

myndigheten 2017b). 

Teknikförvaltaren i Värmland tror att miljöfrågan kommer att bli viktigare i framtiden och att 

en komplettering med LCA och koldioxid kommer att bli viktig. Detta bekräftas av SKL (SKL 

2017a) som anger att i organisationer som fokuserar mycket på miljö- och klimatfrågor, kan det 

vara relevant att komplettera de ekonomiska beräkningarna med miljö- och klimatrelaterade 

beräkningar och nyckeltal. LCC- kalkylen kompletteras då med en miljö- LCA som ibland kallas 

för LCA- kalkyl.   

LCC är således inget miljöverktyg, trots att ordet livscykel ingår. Det är ett ekonomiskt verktyg 

som medför indirekta effekter på energi och miljö. Gluch (2014) sammanfattar fördelarna med 

LCC på ett bra sätt: LCC flaggar för långsiktigt tänkande med fokus på minskad energianvänd-

ning och motiverar dyrare investeringar med fördelar för miljön.  

7.3 Till vad och i vilket skede används LCC beräkningarna?  

Inom både landstinget i Värmland och Dalarna används LCC främst i projekteringsfasen, för 

val mellan olika system och komponenter. LCC kommer således till störst fördel i projektens 

tidiga skeden, då det finns störst möjligheter att påverka kostnader och utformning. 

Följande utsagor beskriver till vad och i vilket skede LCC används inom landstinget Värmland 

och Dalarna. 

Teknikförvaltaren berättar att LCC kommer in inför systemhandlingen. Innan systemhandling-

en är färdig måste ett antal val ha genomförts. En systemhandling beskriver hur projektet ska 

genomföras. LCC är med i framtagningen av systemhandlingen och avgör vilka fönster vi ska 
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ha, vilken isoleringstjocklek mm. Konsulten som utför beräkningar åt landstinget i Värmland 

anger att LCC används för att utreda olika alternativ avseende tekniska lösningar (se 6.1 resultat 

av intervjustudie).  

Landstingets i Dalarnas energiplan anger att LCC kalkyler ska genomföras i samband med val 

av system eller åtgärdsalternativ, och resultatet av dessa kalkyler ska ligga till grund för beslut 

(Landstinget i Dalarna 2011). Konsulten som utför beräkningar åt landstinget i Dalarna anger 

att han använder LCC för att ta fram den, ur LCC perspektiv, bästa lösningen utifrån olika in-

stallationssystem. Ett LCC perspektiv innebär en prioritering utifrån nuvärdet.  

En LCC kalkyl för att bedöma investeringars livscykelkostnader kan användas i olika skeden 

och med olika perspektiv. Byggnader är komplexa och LCC- kalkyler kan i princip göras på hela 

konstruktionen eller delar av den, kalkylerna kan också göras i olika faser av ett projekt (Gold-

stein & Helmersdotter Eriksson 2010). 

Det är vanligt att LCC används i projektens tidiga skeden. I en undersökning utförd av SKL 

(2017a) visar resultatet att LCC främst används i projekteringsfasen men även i förarbetet. LCC 

används främst till val mellan olika system men även vid val mellan enskilda komponenter. 

Denna användning stämmer väl med de båda landstingens användning av LCC. (Goldstein & 

Helmersdotter Eriksson 2010) anser att det framförallt är i tidiga skeden d.v.s. system- och pro-

gramskeden och som stöd för projektering som LCC kommer till användning. Möjligheterna att 

påverka utformning och därmed kostnader är generellt störst i början av ett projekt.  

7.4 Hur utformas LCC beräkningarna för att fungera som beslutsunderlag i 
beslutsprocessen?  

Det är viktigt att LCC beräkningarna är praktiskt hanterbara för att fungera som beslutsunder-

lag. Det medför att förenklingar är nödvändiga. Noggrannheten är inte kritisk då det krävs stora 

ändringar av indata för att ändra rangordningen mellan alternativen. Vad som kan anses viktigt 

är att man tittar på alternativen med samma noggrannhet. Noggrannheten är därför viktig för 

de specifika aspekter som analyseras. 

I det följande beskriver energisamordnaren i Dalarna hur han ser på utformningen av LCC be-

räkningarna i beslutsprocessen. 

Energisamordnaren beskriver LCC kalkylerna som ganska grovhuggna jämförelser. Dessa jäm-

förelser utgår ofta mellan utrustning med bättre eller sämre verkningsgrad och om att jämföra 

mellan det befintliga och ett nytt. Han anser att det handlar om att begränsa omfattningen och 

titta på enskilda åtgärder. LCC är bra för avgränsade system. Det är att dela upp det så att det 

inte blir för omfattande system man tittar på. Det inte är bra att göra LCC för komplicerad då 

det kan medföra att man "tappar greppet". 

Sveriges kommuner och landsting (SKL 2017a) bekräftar bilden av LCC kalkylen som en grov 

uppskattning av alternativ i ett tidigt skede. När LCC används som val mellan alternativ i ett 
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projekts tidiga skede är det fördelaktigt att låta kalkylerna vara översiktliga. LCC- kalkylering i 

förarbetet handlar om att välja inriktningen för investeringen och avgöra vilka alternativ som 

ska projekteras mer noggrant. I förarbetet bör kalkylresultaten användas som en grov uppskatt-

ning av väsentliga skillnader mellan olika handlingsalternativ (SKL 2017a). I projekteringen för-

finas LCC- kalkylen från förarbetet. Nu gäller det att undersöka konsekvenserna av olika hand-

lingsalternativ på en mer detaljerad nivå. I detta skede kan kalkylresultaten användas som un-

derlag för att välja system för till exempel ventilation, värme och återvinning eller komponenter 

som fönster, fasadmaterial eller golvytskikt  

Trots att LCC kalkylen förfinas i övergången från förarbetet till projekteringen tenderar det att 

handla om ganska grovhuggna jämförelser. 

Båda respondenter från landstingen anser att det är viktigare att hålla LCC modellen enkel än 

att alla kostnadsposter blir korrekt beräknade. Detta synsätt delas av Levin et al (2008), som 

anger att noggrannheten i allmänhet inte är så kritisk. Vid praktiskt användande måste beräk-

ningarna göras hanterbara. När LCC används för jämförelse av och val av alternativ så behövs i 

allmänhet stora ändringar av indata för att rangordningen ska ändras. Detta medför att det i 

allmänhet är mycket bättre att genomföra en analys med bristfälliga och uppskattade data än att 

vänta på att bättre underbyggda data skall komma fram (Levin et al. 2008).  

Teknikförvaltaren i Värmland anger att enkelheten medför att alla kan ta del av den. Han tycker 

dock att noggrannheten är viktig, trots enkelheten. Levin et al. (2008) anger att dålig indata inte 

är bra men att man efter hand får en bra känsla för rimliga indata. Konsulten som utför beräk-

ningar åt landstinget i Värmland tycker att det är viktigt att man tittar på de olika alternativen 

med samma noggrannhet. Om man gör ett överslag på kostnaden på ett alternativ måste man 

ha samma noggrannhet när man gör överslag på de andra alternativen. Man kan ju ha ett öns-

kealternativ som man vill lägga mer fokus på, men för att kunna få jämförbarhet måste samma 

fokus läggas på de andra alternativen. Detta synsätt delas av Levin et al (2008) som beskriver att 

det är viktigt att LCC analysen möter de krav som beslutssituationen ställer vad gäller att redo-

visa egenskaperna hos alternativen.  

7.5 Vilka antaganden om indata gör landstingen och hur reduceras osäkerhet. 

7.5.1 Kalkylränta 
 

Inom båda landstingen används en generell kalkylränta för alla typer av investeringar, vilket kan 

innebära vissa begränsningar för långsiktiga investeringar.  

Nedan följer teknikförvaltarens beskrivning av antaganden kring den generella kalkylräntan hos 

landstinget i Värmland och Dalarna. 

Teknikförvaltaren på landstinget i Värmland anger att kalkylräntan bestäms av ekonomiavdel-

ningen och baseras på avkastningskravet. De använder samma kalkylränta till alla investeringar. 
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Energiförvaltaren i Dalarna anger att kalkylräntan bestäms av ekonomiavdelningen, den baseras 

på en tidsperiod 10 år tillbaka i tiden. 

Gluch (2014) beskriver att företag ofta använder sig av en generell, centralt beslutad kalkylränta 

för alla typer av investeringar under en bestämd tidsperiod. I en undersökning av Gluch (2014) 

svarade 68% att de använde den ränta som organisationen beslutat om centralt för invester-

ingsprojekt, d.v.s. samma ränta som används vid en klassisk investeringskalkyl. Ett problem 

med en generell kalkylränta för alla typer av investeringar är att tidshorisonten för denna kalkyl-

ränta ofta är relativt kort, exempelvis 1-3 år. Renovering av fastigheter innebär långsiktiga inve-

steringar med betydligt längre tidsperspektiv än 1-3 år (Gluch 2014).  

Vilket tidsperspektiv landstingens i Värmlands kalkylränta återspeglar gav intervjun inget svar 

på, men det är sannolikt att en generell kalkylränta, som används för alla investeringar, kan in-

nebära begränsningar för långsiktiga investeringar i byggnader.  Landstinget i Dalarna använder 

en kalkylränta som baseras på en tidsperiod 10 år tillbaka i tiden, vilket torde ge ett bra tidsper-

spektiv även för långsiktiga investeringar. 

Landstinget i Dalarna har dessutom utökat möjligheten att genomföra fler energieffektiva åt-

gärder genom att införa en speciell kalkylränta för energieffektiva åtgärder.  

Nedan följer Energiförvaltaren i Dalarnas beskrivning och konsultens beskrivningar av kalkyl-

räntan inom landstinget i Dalarna.  

Utöver den generella kalkylräntan finns det även en speciell ränta för energieffektiviserande 

åtgärder som används till allt som går utöver BBR kravet, vilket går att definiera på olika sätt. 

På allt som är utöver BBR kraven halveras den generella kalkylräntan. Det är ett sätt att få ige-

nom fler åtgärder. Räntan för 2017 är 2,48% och vid en halvering händer inte så mycket med 

resultatet, enligt energisamordnaren i Dalarna. Han anger vidare att dessa två möjligheter ger 

stabilitet. Konsulten som utför beräkningar åt landstinget i Dalarna anger att de två räntorna går 

att variera på olika sätt. Detta resulterar i en medelränta specifikt för ett projekt. Han anger vi-

dare att när man räknar på en längre period (30) år lägger man in en högre ränta. Det kan hand-

la om 3-4% som anses vara ett medel för en kommande 30 års period.  

Resonemanget förstärks av Rambaud & Torrecillas (2005), som anser att hela projektets eko-

nomiska kontext borde analyseras och ligga till grund för valet av kalkylränta. I undersökningen 

av Gluch (2014) svarade en fjärdedel att de ansåg att kalkylräntan borde varieras beroende på 

projekt.  

Landstinget i Dalarna har möjlighet att variera kalkylräntan beroende på investeringens natur. 

Det innebär troligtvis fler möjligheter till lönsamma investeringar i energieffektiva åtgärder.  

Teknikförvaltaren i Värmland kan se att det skulle vara intressant att kunna variera räntan 

ibland. Räntan skulle kunna varieras beroende på investeringens längd och risk. Detta resone-

mang stärks av Hendersson & Bateman (1995) som anger att det inte möjligt att fastställa en 
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enda korrekt kalkylränta för alla projekt. Teknikförvaltaren i Värmland anger att det är viktigt 

att utföra känslighetsanalys på kalkylräntan. Han anger att det ytterst är en jämförelse mellan 

olika investeringar och om räntan skulle bli någon procent högre och om det blir stor skillnad 

på investeringskostnaden skulle det kunna ha stor betydelse, eller påverkan på driftskostnader. 

Idag ligger räntan på ungefär 4%. Kalkylräntans värde för LCC beräkningarna poängteras av 

(Abel & Elmroth 2012), som beskriver att kalkylräntan är en viktig parameter i en LCC beräk-

ning. Resultatet av en jämförelse mellan en investering och dess framtida utfall är helt beroende 

av vilken kalkylränta som väljs.  

Landstinget i Värmland kan med fördel kopiera Dalarnas exempel för att skapa fler möjligheter 

för energieffektiva åtgärder. 

7.5.2 Livslängdsbedömningar - kalkylperiod 
 

Landstinget i Dalarna har infört komponentavskrivning vilket styr livslängderna i LCC kalkylen. 

Landstinget i Värmland kommer att införa komponentavskrivning. I övergången till de nya av-

skrivningsreglerna omarbetas underlaget för livslängder och anpassas till avskrivningstiderna 

genom ett samarbete mellan ekonomi och teknikavdelningarna. Livslängderna baseras på hur 

länge komponenter håller utifrån ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv. 

Komponentavskrivning medför en samstämmig bild av livslängder, vilket förenklar livslängds-

begreppet. Men en begränsning med de nya reglerna om komponentavskrivning är att livsläng-

derna kan bli kortare. Det kan medföra större svårigheter att räkna hem investeringar. 

Sedan 2014 ska kommuner och landsting tillämpa komponentavskrivning där byggnader delas 

upp i olika komponenter med olika avskrivningstider kopplande till respektive komponents 

nyttjandetid. Detta till skillnad från tidigare avskrivningsregler där tillgången skrivs av i sin hel-

het (SKL 2014). Det är viktigt att livslängden i LCC kalkylen stämmer överens med avskriv-

ningstiderna i bokföringen (Upphandlingsmyndigheten 2017).  

Nedan följer teknikförvaltaren i Dalarnas beskrivning av val av livslängd. 

Landstinget i Dalarna har infört komponentavskrivning. Energisamordnaren anger att kalkylpe-

rioder och livslängdsbegrepp har blivit tydligare sedan landstinget i Dalarna införde kompo-

nentavskrivning. Det är en ekonomisk livslängd kopplad till redovisningen som används. Både 

Levin et al (2008) och SKL (2017a) och Upphandlingsmyndigheten (2017) anser att det är den 

ekonomiska livslängden som bör tillämpas i en LCC kalkyl.  

I landstinget Dalarna finns ett underlag med avskrivningstider för olika typ av utrustning. Un-

derlaget har tagits fram genom ett samarbete mellan ekonomiavdelningen och teknikavdelning-

en. Detta samarbete förordas av Upphandlingsmyndigheten (2015) som anger att nyttjandepe-

rioder för olika komponenter bör bedömas med hjälp av den samlade erfarenheten i organisa-

tionen av hur länge olika komponenter håller, både rent tekniskt och utifrån ett verksamhets-

perspektiv. 
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Nedan beskriver teknikförvaltaren och konsulten i Värmland antaganden om livslängden. 

Inom landstinget i Värmland har man ännu inte infört komponentavskrivning. I landstinget 

Värmland är kalkylperioden en teknisk livsängd som baseras på erfarenhet. Konsulten som ut-

för beräkningar åt landstinget i Värmland anger att ordet "livscykel" ingår är inte riktigt korrekt 

då det oftast handlar om en betraktelsetid. Livslängder är inte det viktigaste i en LCC utan är 

bara en period att fördela kostnaderna på. Det är de andra parametrarna som ges större vikt.  

Detta synsätt strider mot bilden som Gluch (2014) förmedlar. Gluch (2014) anger att livsläng-

den vara en viktig parameter i LCC beräkningen. Livslängden som väljs har stor inverkan på 

resultatet från LCC kalkylen och i jämförelsen mellan olika alternativ (se 5.9.1 Livslängdsbe-

dömningar - kalkylperiod). Upphandlingsmyndigheten (2015) anger att valet av livslängd avgör 

hur stor roll den miljömässiga effekten får spela, eftersom ett miljövänligare alternativ ofta har 

ett högre inköpspris men kostnaden på lång sikt blir lägre (Upphandlingsmyndigheten 2015). 

Livslängden är således en mycket viktig parameter för en LCC kalkyl. Den har stor inverkan på 

resultatet och avgör hur stor den miljömässiga effekten får spela. Inom landstinget i Värmland 

är livslängden en teknisk livslängd baserad på erfarenhet. Den tenderar mer vara av karaktären 

betraktelsetid än en livscykel. 

Teknikförvaltaren kommenterar att de nya reglerna om komponentavskrivning innebär att den 

nuvarande mallen för livslängder kommer att göras om och anpassas till avskrivningstiderna. 

Det kan komma att innebära sämre utrustning då kortare kalkylperioder ger sämre möjligeter 

att räkna hem lönsamhet. Resonemanget om kortare kalkyltider bekräftas av Bångens (2010), 

som anger att den ekonomiska livslängden ofta sätts något kortare än den tekniskt rimli-

ga/troliga för att försäkra sig om lönsamhet även om den tekniska livslängden skulle bli något 

kortare än förväntat (Bångens 2010). Upphandlingsmyndigheten (2015) anger att en kortare 

livslängd ger en större vikt åt inköpspriset medan en längre livslängd ger drift- och underhålls-

kostnader större vikt. Det innebär att valet av livslängd avgör hur stor roll den miljömässiga 

effekten får spela, eftersom ett miljövänligare alternativ ofta har ett högre inköpspris men kost-

naden på lång sikt blir lägre (Upphandlingsmyndigheten 2015). 

Komponentavskrivning innebär en övergång till en ekonomisk livslängd, vilket genererar korta-

re livslängder i LCC kalkylen. Det ger större vikt åt inköpspriset och mindre vikt åt kostnader 

som uppstår efter själva investeringen.  

Underlag för landstinget i Värmlands och Dalarnas livslängder finns att studera i Bilaga 4 och 5. 

7.5.3 Energipris och energiprisutveckling 

Energipriset varierar beroende på energislag och leverantör.  

Inom både landstinget i Värmland och landstinget Dalarna fastställs energipriset anläggnings-

specifikt. Energisamordnaren i Dalarna anger att det är viktigt att ta hänsyn till om ett avtal 
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kommer att löpa ut och kräver omförhandling. Det har hänt att en omförhandling har lett till 

en 50% ökning från en gång till en annan.  

Energiprisutvecklingen kan vara en viktig faktor att ta hänsyn till i LCC kalkylen. 

Nedan följer beskrivningar hur respondenterna ser på energiprisutvecklingen. 

Energisamordnaren från lanstinget i Dalarna anger att de använder 2% som en uppskattning av 

energiprisökningen. Konsulten knuten till landstinget i Dalarna anger att han använder 2% på 

fjärrvärmepriset och 3% på elpriset. Han poängterar att detta slår mycket på kalkylen, vilket 

man kan se när man ändrar energipriserna i beräkningsprogrammet. 

Teknikförvaltaren anger att förutsättningarna för energiprisutvecklingen har beräknats på olika 

sätt under åren och är en av de parametrar som landstinget utför känslighetsanalys på idag. Det 

sker genom att olika scenarios läggs in med olika procentsatser. Det kan handla om att elpriset 

varieras med 2% respektive 8% per år. 

IVA(2012) anger att priset på använd energi är det enskilt största skälet för att genomföra en 

effektiviseringsåtgärd och den förväntade årliga energiprisökningen kan få stora konsekvenser 

på de beräknade livscykelkostnaderna för olika produkter/anläggningstillgångar. Gluch (2014) 

anger att ett vanligt antagande i investeringskalkyler är att samtliga priser förändras i takt med 

den allmänna inflationen, i dag definierad som förändringen i konsumentprisindex (KPI). Riks-

bankens mål är att inflationen mätt med konsumentprisindex (KPI) ska vara 2 procent (Riks-

banken 2015).  

Kostnaden på energi är en post som inte har följt den allmänna prisutvecklingen i samhället är 

kostnaden på energi. Energiprisökningen har under de senaste 10 åren varit högre än konsu-

mentprisindex (IVA 2012). Fastighetsägare använder ofta konsumentprisindex (KPI) som indi-

kator för framtida energipriser i sina kalkyler, istället för att göra specifika energiprisprognoser. 

Levin et al. (2008) som anger att det är vanligt att fastighetsägare väljer en reala energiprisök-

ning på 2-4 % utan djupare anallyser, vilket kan få till följd att fastighetsägaren underskattar 

framtida energipriser och underinvesterar. Inför en investering bör man som fastighetsägare ta 

fram ett scenario där energipriserna stiger mer än man tror (Levin et al. 2008). Hänsynstagande 

till prisförändringar är viktig i kalkyler med långt tidsperspektiv. På grund av den långa livsläng-

den för byggnader kan förändringarna i priser på de resurser som nyttjas och de tjänster som 

säljs bli avsevärda (Gluch 2014). 

Landstinget i Dalarna använder konsumentprisindex på 2- 3% för att uppskatta den framtida 

energiprisökningen. Detta kan föranleda en underskattning av framtida elpriser och generera 

stora konsekvenser på de beräknade livscykelkostnaderna. En annan möjlig lösning är att göra 

specifika energiprognoser. Ett annat sätt är att arbeta med känslighetsanalyser, vilket landstinget 

i Värmland gör. Det ger möjlighet att se hur resultatet påverkas enligt olika scenarios för ener-

giprisutvecklingen. 
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7.5.4 Driftkostnad och underhållskostnad 

Driftskostnad är en viktig parameter i LCC kalkylen.  

Nedan följer respondenternas beskrivningar av hur respondenterna gör uppskattningar om 

driftskostnaden. 

Teknikförvaltaren i Värmland anger att de lägger in deras kostnad för drift X kr/timme. Kon-

sulten tar sedan fram uppgifter om driften. Konsulten som utför beräkningarna anger att det är 

en svår post att uppskatta, men man kan ta hjälp av leverantörerna och ta fram vad som krävs. 

Detta angreppssätt styrks av Levin et al. (2008), som anger att tillgången på statistik vid drift-

kostnadsbedömningar är ringa. Bedömningar kan fastställas utifrån erfarenheter från tidigare 

investeringar eller från uppgifter från tillverkare, vilka bör granskas kritiskt. 

Energisamordnaren i Dalarna anger att det är konsulterna som fastställer driftkostnaden. Kon-

sulten som utför beräkningarna anger att han undersöker vad som behöver hända varje år ut-

ifrån ett timpris.  

Driftskostnaden är således en svår post att uppskatta. Antaganden kan bygga på uppgifter från 

leverantörer, men dessa bör granskas kritiskt.  

Underhåll och service kan vara en viktig parameter i en LCC kalkyl. 

Teknikförvaltaren berättar att underhållskostnaden fastställs utifrån erfarenhetsbaserade siffror. 

Detta resonemang förs även av SKL (2017) som anger att det kan vara svårt att ta fram aktuella 

kostnadsdata för underhåll men nivån kan till exempel fastställas utifrån erfarenheter från tidi-

gare investeringar (SKL 2017). Teknikförvaltaren anger att det i vissa fall finns underhållsplaner 

som kan kopplas till kostnaden. Levin et al. (2008) anger att en väsentlig förutsättning för tidiga 

LCC- analyser är att man tänker sig in i hur underhållet kan bedrivas. Konsulten som utför be-

räkningar åt landstinget i Värmland anger att det är viktigt att identifiera om något alternativen 

har olika underhållskostnader, om något alternativ kräver mer service underhåll. 

Energisamordnaren i landstinget i Dalarna anger att konsulterna tar fram underhållskostnader-

na. Det innebär grova bedömningar som inte brukar påverka slutsumman nämnvärt. Det blir 

tydligt i känslighetsanalysen. Detta resonemang dementeras Bångens (2010), som anser att un-

derhåll och service kan vara en viktig parameter i en LCC kalkyl, då system med olika servicein-

tervall påverkar den totala livscykelkostnaden på ett markant sätt (Bångens 2010). 

Konsulten knuten till Dalarna anger att han utgår från både material och timmar. Det finns vis-

sa siffror om exempelvis vad ett ventilationsaggregat kostar att underhålla per år, men i verklig-

heten varierar det mycket. Levin et al. (2008) beskriver att det inte är ovanligt att nya produkter 

beskrivs som praktiskt taget underhållsfria, men i verkligheten inte alls motsvarar detta. 

Energisamordnaren i Dalarna poängterar att det som är viktigt är relationen mellan alternativen. 

Om en lösning kräver mycket underhåll jämfört med ett annat. 
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Inom landstinget i Värmland baseras underhållskostnader på erfarenhet från tidigare invester-

ingar eller underhållsplaner. Landstinget i Dalarna anger att underhållskostnaden innebär grova 

bedömningar som inte påverkar slutsumman i någon större omfattning. Konsulten som utför 

beräkningar åt landstinget i Dalarna anger att det finns schabloner för vad vissa system kostar 

att underhålla på årsbasis men dessa bör grankas kritiskt. Vad som istället är viktigt är relationen 

av underhåll mellan olika alternativ. 

7.6 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalyser är ett bra sätt för beslutsfattarna att minska konsekvenserna av osäkerhet i 

indata (SKL 2017a). Inom båda landstingen finns utvecklingspotential vad gäller kravställning 

på känslighetsanalysen. Arbetet med konsulter innebär vissa inskränkningar för möjligheten att 

utföra känslighetsanalys.  

Nedan redovisas hur kraven på känslighetsanalysen beskrivs i de båda landstingen. 

Teknikförvaltaren i Värmland anger att styrdokumenten kring känslighetsanalysen beskriver att 

den ska utföras på  "relevanta parametrar". Han anger vidare att han själv skulle vilja påverka 

vad som är att anse som relevanta parametrar i ett utvärderingsskede. Energisamordnaren i Da-

larna anger att det inte finns några riktlinjer eller krav på känslighetsanalysen, utan ses som en 

bonus från konsulterna. Han anger vidare att känslighetsanalysens utförande och utseende vari-

erar mellan olika konsulter.  

Bångens (2010) anger att det är fördelaktig att ha en enhetlig metod för att göra känslighetsana-

lyser av resultatet av LCC- beräkningen (Bångens 2010). SKL (2017a) anger att det i samarbetet 

med konsulter är det viktigt att beställaren är tydlig med sina förväntningar.  

Det skulle således vara fördelaktigt om kraven på känslighetsanalysen var tydligare och dessut-

om alltid har samma form och utseende. Känslighetsanalysens roll, som en del av beslutsunder-

laget, skulle kunna förstärkas genom möjligheten att projektledarna själva kunde utföra känslig-

hetsanalysen i utvärderingsögonblicket.  

Vilken roll känslighetsanalysen har för de beslut som fattas är något oklar. Nedan följer utsagor 

om känslighetsanalysens roll för de slutgiltiga besluten. 

Teknikförvaltaren i Värmland anger att känslighetsanalysen kan påverka det slutgiltiga valet. 

Energisamordnaren i Dalarna anger att han inte vet om känslighetsanalysen påverkat det slutgil-

tiga valet någon gång.  

Enligt SKL (2017a) bör resultaten av känslighetsanalysen beaktas i de beslut som ska fattas. 

Upphandlingsmyndigheten (2017) anger dock att det inte är säkert att känslighetsanalysen blir 

verklighet och så länge man känner sig säker på de parametrar man använt sig av bör man inte 

låta känslighetsanalysen vara avgörande i beslutet (Upphandlingsmyndigheten 2017).  
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Det finns således olika syn på hur stor vikt som känslighetsanalysen bör få. Enligt SKL (2017a) 

bör känslighetsanalysen beaktas vid beslut men enligt Upphandlingsmyndigheten behöver inte 

känslighetsanalysen vara avgörande i beslutet.  

Vad som anses som intressanta parametrar att utföra känslighetsanalys på beskrivs nedan. 

Teknikförvaltaren hos landstinget i Värmland anger att de parametrar som analyseras är ränte-

förändringen, investeringskostnaden samt energikostnad. Förut hände det att de räknade med 

tredubbelt elpris och fördubblat fjärrvärmepris. Nu gör de känslighetsanalysen med en procent-

sats. Konsulten som utför beräkningar åt landstinget i Värmland anger att han lägger in olika 

scenarios för exempelvis energipriset. Resultatet presenteras i ett diagram. Konsulten som utför 

beräkningar år landstinget i Värmland anser att känslighetsanalysen har utvecklats successivt. 

Idag berörs frågor som hur nuvärdet påverkas om man ändrar energipriset eller underhållskost-

nader. Eller vad som händer med LCC värdet om man har uppskattat några kostnader fel.  

Inom landstinget i Dalarna har konsulterna färdiga mallar för känslighetsanalysen. Konsulterna 

gör känslighetsanalys på prisförändringar framåt i tiden, kalkylräntan, driftkostnader. Energi-

samordnare i Dalarna tycker att det som kan vara en nackdel är när man skickar in grunddata i 

kalkylen och att få tillförlitlighet. Konsulten som utför beräkningar åt landstinget i Dalarna an-

ger att han utför känslighetsanalys genom att variera olika energiparametrar. När han jämför 

olika alternativ kan det handla om vad som händer om man isolerar lite mer. Han anger att det 

finns utvecklingsmöjligheter. Han resonerar om att risk borde ingå i konceptet känslighetsana-

lys. Konsulten anger vidare att nackdelen med LCC är att det innebär mycket uppskattningar 

om framtida kostnader. Det medför att LCC kalkylen innehåller osäkra faktorer. 

SKL (2017a) anger att känslighetsanalysen handlar om att identifiera de kalkylparametrar som 

har störst betydelse för kalkylresultatet och de som är mest osäkra. Med hjälp av känslighetsana-

lys kan man fastställa det kritiska värde som variabeln får anta för att investeringen fortfarande 

ska vara lönsam. Alla investeringskalkyler avser att utvärdera något som ligger i framtiden och 

detta är alltid förknippat med osäkerhet. Hur osäkerheter hanteras i samband med beslut med-

för effekter som sträcker sig många år framåt varför det är en betydelsefull fråga. Gluch (2014) 

anger att det vi med största sannolikhet kan förutspå om framtiden är våra framtidsprognoser 

kommer att innehålla felaktigheter. En LCC- kalkyl är inte någon absolut sanning om hur det 

ekonomiska utfallet kommer att bli för en investering. Det är en uppskattning som bygger på 

flera antaganden om en osäker framtid och innebär alltid en förenkling av verkligheten. Det är 

inget större problem så länge kalkylresultaten används med hänsyn till osäkerheten. Därför 

finns det anledning att tolka kalkylresultaten med viss försiktighet. Känslighetsanalyser är ett 

bra sätt för beslutsfattarna att få en uppfattning om hur robusta kalkylresultaten är och minska 

konsekvenserna av osäkerhet i indata (SKL 2017a). 

Landstinget i Värmland tenderar att ha mer utvecklad metod för känslighetsanalysen medan 

landstiget i Dalarna med fördel kan utveckla sin metod för känslighetsanalysen. LCC är en vik-

tig del av LCC analysen. 
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Ett problem med känslighetsanalysen, och LCC beräkningarna i stort, är att beräkningarna ofta 

är låsta i konsulternas program, vilket innebär begränsningar. Inom båda landstingen finns en 

vilja att ha en egen LCC mall, vilket även skulle kunna innebära att känslighetsanalysen kunde 

utföras av landstingen själva. 

Nedan följer hur respondenterna ser på problemet. 

Teknikförvaltaren anger att LCC beräkningarna idag är låsta i konsulternas program, vilket in-

nebär att det inte går att ändra några parametrar, utan att kontakta konsulten. Energisamordna-

ren i Dalarna anger att LCC mallen ibland kommer i redigerbart skick, vilket innebär att de kan 

ändra indata själva. I andra fall förs en dialog med konsulten om att göra någon förändring. 

Han berättar att det finns en dialog kring att ha en egen mall så att hela LCC beräkningen och 

känslighetsanalysen alltid ser likadan ut. Då är det lättare även för dom som inte tittar på beräk-

ningarna så ofta. Som det är nu använder alla konsulter olika mallar. Teknikförvaltaren i Värm-

land anger att det skulle vara viktigt att själv kunna göra känslighetsanalysen. Han anger att det 

är viktigt att i utvärderingsögonblicket, själv kunna avgöra vad som är relevanta parametrar. 

Han anger att det är svårt att ha överblick över hur en förändring påverkar helheten och vad 

som händer med ytterligheterna. Dessutom skulle det hjälpa att "hålla igång tänket". Han anser 

att nästa steg med LCC analysen är att skapa en egen LCC mall och själva utföra känslighets-

analysen.  

SKL (2017a) anger att det är viktigt att beställaren vet hur en kalkyl är konstruerad och vilka 

antaganden och indata den bygger på, annars är det svårt att använda den. 

Inom båda landstingen finns således en dialog och en vilja att ha en egen LCC mall där konsul-

terna kan lägga in sina beräkningar och återlämnas till landstingen i redigerbart skick. Det skulle 

ge flera fördelar för landstingen. Landstingen skulle vara bekant med hur den är konstruerad, 

vilket skulle ge kunskapsmässiga fördelar. Den skulle alltid se likadan ut, vilket skulle underlätta 

för personer som inte ser beräkningarna så ofta. En försvårande faktor är att alla konsulter an-

vänder olika LCC mallar. Det skulle även innebära att landstingen skulle kunna utföra känslig-

hetsanalysen på egen hand, eller enkelt ändra delar och på så sätt själva avgöra vad som är rele-

vanta parametrar i utvärderingsskedet.  
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8. Diskussion 
 

 

8.1 Vad spelar LCC för roll i arbetet med energieffektivisering? 
 

LCC spelar en viktig roll i arbetet med energieffektivisering för båda landstingen. LCC möjlig-

gör identifikation av alternativet med lägst kostnader. I detta sammanhang är energikostnaden 

en viktig parameter. Den lägsta energikostnaden medför även identifikation av alternativet med 

lägst energianvändning, vilket bidrar till att nå organisationernas energimål. Respondenterna 

från landstingen anger energimål som den främsta framgångsfaktorn för de uppnådda resulta-

ten. Vilka alternativ som blir föremål för LCC beräkningar påverkas av uppsatta energimål. Må-

len tenderar därför att vara den viktigaste faktorn i arbetet med energieffektivisering. För fas-

tighetsavdelningarna är energianvändningen det resultatet som är mätbart, vilket gör det natur-

ligt att arbetet med LCC till stor del handlar om minskad energianvändning. 

LCC beräkningarna utgår ofta från det alternativet som är billigast i inköp, för att sedan jämfö-

ras med dyrare alternativ med lägre kostnader i ett länge perspektiv. Det handlar om ett val mel-

lan att betala en billigare summa idag, eller få minskade kostnader i ett längre perspektiv. I den-

na valsituation fungerar LCC som en motiverande faktor som synliggör dessa valmöjligheter. 

Det är LCC: s största fördel. Landstingen är långsiktiga förvaltare, vilket gör det naturligt att se 

kostnader ur ett långsiktigt perspektiv. Inom båda landstingen har LCC motiverat och bidragit 

till energieffektiva val av system och komponenter och resulterat i dagens låga energianvänd-

ning. LCC är således en framgångsfaktor i arbetet med energieffektivisering.  

 

8.2 Vilka funktioner fyller LCC beräkningarna för landstingens beslutsprocess?  

LCC fyller flera funktioner inom landstinget i Värmlands och Dalarnas beslutsprocesser. 

Främst anses det vara ett ekonomiskt verktyg men fungerar indirekt som ett energi- och miljö-

verktyg. LCC har, utöver kostnadsminskning, en framträdande roll som energiverktyg inom 

båda organisationerna och möjliggör landstingsfastigheters mål om minskad energianvändning.  

Inom båda landstingen har miljö och ekonomiansvariga begränsade medverkan vid LCC beräk-

ningarna. Det kan tyda på att LCC generellt ses som ett energiverktyg. En nackdel är att eko-

nomiavdelningarna inte använder LCC själva, vilket försvårar arbetet med LCC. Detta trots att  

LCC är en företagsekonomisk lönsamhetskalkyl. LCC är således ett ekonomiskt beslutsverktyg 

som används av fastighetsförvaltare, med begränsad kunskap om företagsekonomisk invester-

ingsteori.  Det borde vara naturligt att ekonomiavdelningarna är delaktiga i arbetet med LCC i 

stor utsträckning.  Samarbetet kan med fördel utvecklas.  

LCC ses även som ett miljöverktyg då minskad energianvändning medför miljömässiga förde-

lar. Men LCC bör inte ses som ett miljöverktyg, trots att det medför indirekta fördelar för mil-

jön. LCC är ett ekonomiskt beslutsverktyg som identifierar alternativet med lägst kostnader i 



53 

 

ekonomiska termer. För att ta det bästa beslutet ur ett miljömässigt perspektiv måste dessa frå-

gor beaktas. Miljöfrågan växer och det finns anledning att även inkludera andra aspekter utöver 

de ekonomiska i landstingens beslutsunderlag. Men för att inkludera miljöaspekter måste dessa 

omsättas i monetära enheter, något som är en utmaning men som skulle kunna ge stora fördelar 

i samhället. Idag finns få vedertagna schabloner för sådana kostnadsberäkningar, vilket gör in-

kluderingen mycket svår.  

Ett bättre sätt är därför att hålla miljöbedömningarna skilda från kostnaderna och komplettera 

LCC kalkylen med en LCA analys. Teknikförvaltaren inom landstinget i Värmland ser att en 

komplettering med LCA vad gäller koldioxid kan bli intressant i framtiden. Teknikförvaltaren i 

Värmland gör troligen en riktig analys. Det är troligt att miljöfrågan kommer att innebära en 

utökad syn på kostnader, där även kostnader för miljön inkluderas. Landstinget i Dalarna och 

Värmland skulle med fördel kunna utöka sina beslutsunderlag med beräkningar för klimatbe-

lastningar. Varför inte ta det bästa beslutet ur både ett ekonomiskt och ett miljömässigt per-

spektiv.  

8.3 Till vad och i vilket skede används LCC beräkningarna?  

Det är möjligt att använda LCC ur flera perspektiv och i flera skeden, men de främsta fördelar-

na med verktyget erhålles i projektens förstudiefas och projekteringsfas. Inom både landstinget 

i Värmland och Dalarna används LCC som beslutsunderlag inför en investering och till val mel-

lan olika alternativ. I dessa skeden finns störst möjlighet att påverka både kostnader och ut-

formning och välja ett kostnadseffektivt alternativ. I det skede som LCC används, inom båda 

landstingen, är det en avgörande faktor för det slutgiltiga valet. LCC är således ett viktigt be-

slutsverktyg i båda landstingets i Värmlands och Dalarnas beslutsprocesser. Hur LCC används 

och vilka antaganden om indata som väljs är således avgörande för hur bra beslutet blir. 

8.4 Hur utformas LCC beräkningarna för att fungera som beslutsunderlag i 
beslutsprocessen?  

Inom båda landstingen har fastighetsavdelningarna utarbeta metoder att genomföra LCC kalky-

ler på ett effektivt och praktiskt sätt. Det är en förutsättning för effektiv användande av LCC. 

Det handlar om att göra förenklingar och uppskatta de huvudsakliga och signifikanta kostna-

derna för konkurrerande alternativ. Det innebär grövre jämförelser, men som fungerar för den 

givna beslutssituationen. Det innebär inget heltäckande beslutsunderlag, men är tillräckligt för 

att identifiera det mest kostnadseffektiva alternativet.  

Vad som anses viktigt är att göra alternativen jämförbara. Det handlar om att titta på de olika 

alternativen med samma noggrannhet. Noggrannheten anses är viktig men inte kritisk då det 

ofta krävs stora ändringar i indata för att ändra rangordningen mellan olika alternativ. 
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8.5 Vilka antaganden om indata gör landstingen och hur reduceras osäkerhet? 

8.5.1 Kalkylränta 

Möjligheten att variera kalkylräntan beroende på projektets natur är något som lyfts fram som 

ett intressant alternativ, både genom respondenterna i undersökningen av Gluch (2014) och av 

teknikförvaltaren hos landstinget i Värmland. Investeringar har både olika tidsperspektiv, med-

för olika risker och fördelar. En och samma generella kalkylränta kan innebära begränsningar 

för långsiktiga investeringar i fastigheter. Det är dock vanligt att en och samma generella kalkyl-

ränta används till alla investeringar oavsett tidsperspektiv och risk. Landstinget i Dalarna har 

skapat möjlighet att variera kalkylräntan beroende på investeringens natur, vilket medför större 

möjligheter till energieffektiviserande åtgärder. På allt som går utöver BBR kravet halveras den 

generella kalkylräntan. Projektledaren anger att vad som går utöver BBR kravet kan definieras 

på olika sätt. Det är till synes en bra lösning som ger större utrymme för projektledaren att på-

verka valet av kalkylränta och således resultatet av beräkningarna. För landstinget i Dalarnas 

handlar det troligtvis främst om investeringar ur ett kortsiktigt perspektiv då konsulten anger att 

vid längre tidshorisonter använder man en högre kalkylränta på 3-4%. Det innebär då en nivå 

som motsvarar landstinget i Värmlands generella kalkylränta på 4%. Trots det är det fördelak-

tigt att möjliggöra investeringar i energieffektiva åtgärder som ger snabb återbetalning.  

Landstinget i Värmland skulle med fördel kunna undersöka möjligheten att införa en speciell 

kalkylränta för energieffektiviserande åtgärder.  

8.5.2 Livslängdsbedömningar - kalkylperiod 

Regler om komponentavskrivning tenderar att styra antaganden om livslängderna i LCC 

kalkylen. Landstinget i Dalarna har redan gått över till komponentavskrivning. Lanstinget i 

Värmland kommer man att gå över till komponentavskrivning. 

Komponentavskrivning medför fördelar i form av en mer samstämmig bild av livslängdsbe-

greppet. Nackdelarna är att livslängderna i övergången kan bli kortare då en ekonomiska livs-

längd vanligen är kortare än en teknisk för att säkerställa lönsamhet. Det kan innebära minskade 

möjligheter till lönsamma energieffektiviserande investeringar. En observation är att livsläng-

derna blir beroende av förhandlingen mellan ekonomi och teknikavdelningen. Ett problem i det 

sammanhanget är att ekonomiavdelningarna inte själva använder LCC kalkyler och kanske inte 

ser nyttan av långa kalkylperioder att fördela kostnaderna på. 

Vad gäller konceptet livscykel i livscykelkostnadsberäkningar avses en ekonomisk livscykel som 

mer har karaktären av en betraktelsetid. Det handlar således om ett "vaggan till graven" per-

spektiv utifrån snävare resonemang utifrån ekonomiska ramar.  

Livslängden bygger på antaganden, vilket skulle kunna medföra intresse för känslighetsanalys. 

Det skulle vara relevant att fundera på vad som händer med resultatet om livslängden visar sig 

vara längre än rimliga/troliga. En längre kalkylperiod skulle ge mer relevans åt drift och under-

hållskostnaderna och mindre relevans åt investeringskostnaden. 
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8.5.3 Energipris och energiprisutveckling 

Energiprisets utveckling är en svår post att uppskatta, särskilt när det handlar om långa tidsper-

spektiv. Energiprisutvecklingen har inte följt den allmänna inflationen under de senaste 10 åren. 

Att använda KPI 2 % kan därför bli missvisande. Det kan medföra att fastighetsägaren under-

investerar. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till energiprisutvecklingen i ett långsiktigt per-

spektiv. Landstinget i Värmland utför känslighetsanalys på energiprisutvecklingen, vilket ger en 

möjlighet att få en överblick av hur stor inverkan olika scenarios har för resultatet. 

8.5.4 Driftkostnad och underhållskostnad 

Drift och underhållskostnad är viktiga parametrar i LCC kalkylen. Båda poster är svåra att upp-

skatta. I båda fall är erfarenhet från tidigare investeringar en viktig kunskapskälla. Driftskostna-

den kan fastställas med hjälp av information från leverantörer, men bör granskas kritiskt.  

Vad som anses viktigt vid jämförelser mellan olika alternativ är om relationen av underhålls-

kostnader mellan olika alternativ skiljer sig åt. Det handlar om att identifiera om något alterna-

tiv kräver mer service och underhåll.  

8.6 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen är en viktig del av LCC analysen. Den ger kunskap och identifierar osäkra 

indata. Med hjälp av den kan utföraren fastställa det kritiska värde som en viss variabel får anta 

för att investeringen fortfarande ska vara lönsam. En LCC är ingen absolut sanning om inve-

steringens ekonomiska utfall. En kalkyl innebär alltid en förenklad bild av verkligheten. Men 

enligt SKL (2017a) är det inget större problem så länge kalkylresultaten används med hänsyn till 

osäkerheten. En LCC analys är ett ekonomiskt skissverktyg som kan anta många olika resultat 

och bör användas som ett redskap att testa olika alternativ och olika antaganden. 

Inom båda landstingen har känslighetsanalysen utvecklingspotential. Ett problem som uppstår 

inom båda landstingen är att LCC beräkningarna ofta kan vara låsta i konsulternas program, 

vilket innebär att det inte med lätthet går att ändra indata utan att kontakta konsulten. Dessut-

om tenderar konsulterna att använda olika LCC mallar, vilket gör att LCC beräkningarna kan ha 

olika utseende något som kan försvåra utvärderingen. Inom båda landstingen finns en vilja att 

ha en egen landstingsmall. Det skulle underlätta i arbetet med LCC kalkyler och dessutom möj-

liggöra egna känslighetsanalyser. Att landstingen själva hade möjlighet att laborera med olika 

indata skulle ge fördelar i utvärderingsögonblicket. Många indata bygger på antaganden och 

uppskattningar vilka kan anta olika värden. Det kan vara svårt att ha överblick på hur en för-

ändring påverkar helheten och vad som händer med ytterligheterna utan att laborera med själva. 

För att LCC verktyget ska kunna användas som det ekonomiska skissverktyg det i själva verket 

är bör känslighetsanalysen få en mer framträdande roll.  

En egen landstings mall för LCC beräkningar skulle medföra större rådighet över arbetet med 

LCC och troligtvis generera mer kunskap och ökade möjligheter till fler energieffektiva åtgär-

der.  
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9. Slutsats 
 

Det går att spara mycket energi i befintliga offentliga fastigheter och lokaler. Sveriges landsting 

har under 2009-2016 sparat omkring 180 miljoner kronor i minskade energikostnader på årsba-

sis (SKL 2016). Landstingen går i varierande grad före samhället i övrigt i att energieffektivisera 

lokaler och ställa miljökrav på det som köps in (SKL 2015).  

Landstingen i Värmland och Dalarna är bäst av Sverige landsting på energieffektvisering (SKL 

2016) Båda landstingen har arbetat aktivt med att sänka sin energianvändning och redovisar 

2016 lägst köpt energi per yta av alla landsting i Sverige. Målet att minska energianvändningen 

är den övergripande anledningen till landstingens framgång. LCC är ett medel för att nå målet. 

Livscykelkostnadskalkyler (LCC) är en viktig byggsten för energieffektivisering då metoden 

möjliggör identifiering av det alternativ med lägst energiförbrukning. LCC har således bidragit 

till energieffektiva val av system och komponenter och till landstingens goda resultat vad gäller 

energianvändningen. LCC synliggör kostnadsminskningar i ett längre perspektiv och motiverar 

ökade kostnader till förmån för mer miljövänliga och kostnadseffektiva system/komponenter. 

LCC fyller flera funktioner, både direkta och indirekta, inom Landstinget i Värmland och Da-

larnas beslutsprocesser. Primärt används LCC som ett ekonomiskt beslutsverktyg för att identi-

fiera och välja det alternativ med lägst kostnad i ekonomiska termer. Indirekt fungerar LCC 

som ett energiverktyg och ett miljöverktyg. Det anses fungera som ett energiverktyg då LCC 

kalkylen identifierar det alternativ med lägst energiförbrukning. LCC kan på så sätt kopplas till 

organisationens behov av att minska energianvändningen.  Det anses dessutom fungera som ett 

miljöverktyg för att energi och miljö är tätt förknippade med varandra. En minskad energiför-

brukning leder till en minskad miljöbelastning.  

LCC är, trots fördelar för miljön, inte att betrakta som ett miljöverktyg. LCC är ett ekonomiskt 

utvärderingsverktyg som endast beaktar ekonomiska faktorer. För att göra det bästa valet ur 

både ett ekonomisk och ett miljömässigt perspektiv behöver miljöbelastningar inkluderas i be-

slutsunderlaget. Ett sätt är att komplettera LCC analysen med en LCA analys, något som kan bli 

aktuellt för landstingen i framtiden.  

Inom landstingsfastigheter i Värmland och Dalarna används LCC framförallt till att jämförelser 

mellan olika alternativ i projektets förstudieskede och projekteringsskede. I förstudieskedet an-

vänds LCC som en del av beslutsunderlaget inför investeringsbeslut. I projekteringsskedet an-

vänds metoden vid val av alternativa lösningar för bygg och installationssystem. LCC avgör 

vilken alternativ lösning som ska väljas. Energimålen kan påverka vilka alternativ som lands-

tingen utför LCC beräkningar på. 

När LCC används som beslutsunderlag vid jämförelser mellan olika alternativ i ett tidigt skede 

är det viktigt att hålla beräkningarna översiktliga, göra förenklingar och uppskatta de huvudsak-

liga kostnaderna. Det är viktigt att LCC beräkningarna är praktiskt hanterbara. Det medför ett 

förhållningssätt där en produkt ses ur ett bredare perspektiv, men som fungerar för den specifi-
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ka beslutssituationen. Noggrannheten är viktig men inte kritisk då det oftast behövs stora änd-

ringar i indata för att ändra rangordningen mellan alternativen. Vad som kan anses viktigt vid 

val mellan olika alternativ är att skapa en jämförbar bild av de olika valmöjligheterna där alter-

nativen redovisas med samma noggrannhet. 

Livslängdsbedömningar - kalkylperiod 

Inom landstinget i Värmland används den tekniska livslängden som kalkylperiod. Den baseras 

på erfarenhetsmässiga värden. Underlaget för livslängder kommer att omarbetas när landstinget 

i Värmland går över till komponentavskrivning, vilket kan innebära kortare kalkylperioder och 

medföra sämre utrustning. Inom landstinget i Dalarna har man redan börjat arbeta med kom-

ponentavskrivning. Med komponentavskrivning blir livslängdsbegreppet tydligare och det är 

den ekonomiska livslängden som används. Nackdelarna är att livslängderna tenderar att bli kor-

tare när en ekonomisk livslängd används. Underlaget för avskrivningstider/livslängder tas fram 

genom en samlad bedömning av både teknik och ekonomiavdelningarna. Valet av livslängd 

avgör hur stor roll den miljömässiga effekten får spela, eftersom ett miljövänligare alternativ 

ofta har ett högre inköpspris men kostnaden på lång sikt blir lägre. 

Val av Kalkylränta  

Inom både landstinget Värmland och Dalarna bestäms kalkylräntan av respektive ekonomiav-

delning. Inom landstinget i Värmland används en generell kalkylränta för alla investeringar. 

Landstinget i Dalarna har tagit ett extra steg för att möjliggöra fler  investeringar i energieffekti-

va åtgärder genom användandet av två olika kalkylräntor. Det handlar om en generell kalkylrän-

ta, men även en speciell ränta för energieffektiviserande åtgärder som används till allt som går 

utöver BBR kravet, vilket kan definiera på olika sätt. Kalkylräntan för energieffektiva åtgärder 

innebär en halvering av den generella kalkylräntan. Det ger möjlighet att variera kalkylräntan 

beroende på projektets art och skapar förutsättningar för fler energieffektiva åtgärder. 

Energikostnad 

En kostnadspost som inte har följt den allmänna prisutvecklingen i samhället är kostnaden på 

energi. Den har under de senaste 10 åren varit högre än den allmänna inflationen, definierad 

som förändringen i konsumentprisindex (KPI). Att inte beakta energiprisutvecklingen kan för-

anleda stora konsekvenser för LCC resultaten, särskilt i ett långt tidsperspektiv. Inom landsting-

et i Dalarna används KPI 2% för energiprisutvecklingen. Inom landstinget i Värmland har för-

utsättningarna för energiprisutvecklingen beräknats på olika sätt under åren och är idag en av de 

parametrar som landstinget utför känslighetsanalys på idag.  

Driftkostnad och underhållskostnad 

Driftskostnaden är en svår post att uppskatta. Antaganden kan bygga på uppgifter från leveran-

törer, men dessa bör granskas kritiskt. Underhållskostnader baseras på erfarenhetsmässiga vär-

den. I vissa fall kan underhållskostnaderna kopplas till underhållsplaner. Vad som är viktigt vid 
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jämförelser mellan olika alternativ är relationen av underhåll mellan alternativen och om något 

alternativ kräver mer underhåll än ett annat.  

Känslighetsanalys 

En LCC- kalkyl är inte någon absolut sanning om hur det ekonomiska utfallet kommer att bli 

för en investering. Det är inget större problem så länge kalkylresultaten används med hänsyn till 

osäkerheten. Känslighetsanalyser är ett bra sätt för beslutsfattarna att minska konsekvenserna 

av osäkerhet i indata. 

Landstingets i Värmlands riktlinjer för känslighetsanalysen anger att den ska göras på relevanta 

parametrar. Inom landstinget i Värmland utförs känslighetsanalysen på ränteförändringen, inve-

steringskostnaden och energikostnaden. Inom landstinget i Dalarna finns inget krav på känslig-

hetsanalyser, utan ses som en bonus från konsulterna. Den tenderar därför att variera till inne-

håll och form och påverkar sällan det slutgiltiga valet. Landstinget i Dalarna utförs känslighets-

analys på prisförändringar framåt i tiden, kalkylräntan, driftkostnader enligt konsultens mallar. 

Inom båda landstingen finns en vilja om att ta fram en egen LCC mall för att själva kunna utfö-

ra känslighetsanalysen i utvärderingsskedet. En egen LCC mall skulle ge flera fördelar. Det 

handlar om att själva kunna utföra ändringar och känslighetsanalys och själva kunna avgöra vad 

som är relevanta parametrar i utvärderingsögonblicket. Det skulle även kunna ge större förstå-

else och kunskap om hur vissa parametrar påverkar slutresultatet. Den skulle alltid se likadan ut 

och generare ett bättre beslutsunderlag med mer kunskap om osäkra indata.  

9.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

För att identifiera det bästa valet ur ett hållbart perspektiv, det vill säga med beaktande av både 

ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter måste de kunna värderas. Det är svårt att värdera 

dessa aspekter i monetära enheter, varför ytterligare forskning behövs för vilka metoder som 

kan användas för att, på ett praktiskt genomförbart sätt, komplettera LCC analysen med ekolo-

gisk och sociala aspekter inom fastighetsförvaltning.  

9.2 Tackord 
 

Jag vill rikta ett stort tack till Bengt- Åke Karlsson vid landstingsfastigheter Värmland och Jes-

per Mårtensson vid fastighetsförvaltningen Landstinget Dalarna, Sten Bäckström, konsult hos 

SWECO samt Ronny Tenggren hos ÅF Infrastruktur. Tack för att ni tog er tid att besvara mina 

frågor. 

Jag vill även tacka min handledare Malin Olin som bistått med kloka råd och intressanta upp-

slag. 

Tack till er alla! 
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Bilaga 1: Intervju med Bengt- Åke Karlsson, Teknikförvaltare Landstigsfastigheter 

Värmland. 2017-01-18 

Landstinget i Värmland är bäst i landet på att spara energi och förbrukar minst energi 

per kvadratmeter av alla landsting och regioner. Totalt sett är Landstinget i Värmland 

det landsting eller den region som genomgående och sett till alla jämförelseområden 

presterar bäst i öppna jämförelser. Vad gör organisationen så framgångsrik? När börja-

de ni arbeta med energieffektivisering? 

-Numer leder vi. Det är ganska jämt mellan Dalarna och Värmland. Det som gör oss så fram-

gångsrika är att vi haft ett långsiktigt mål att vi ska försöka komma ner i förbrukning och det 

har genomsyrat hela tänket alltifrån det tidiga skedet i byggprocessen till förvaltningen samt hur 

vi tillvaratar rivningsmaterial på sluttampen. 

Vi startade arbetet i slutet av 90 talet då en ny fastighetschef satte fokus på frågan. Han var väl-

digt engagerad i energifrågor och väldigt tävlingsinriktad. Han hade som mål att bli bäst inom 

flera områden. I det läget låg landstinget i Värmland absolut sämst till i landet. Vi hade störst 

förbrukning per m2 och den nya chefen såg detta som en utmaning. En utmaning att föra 

Landstinget i Värmland till toppen istället för bottenplaceringen.  

Några personer utsågs att fungera som arbetsgrupp som skulle arbeta med dessa frågor över 

länet. Jag fick ansvar för gruppen. Vi inledde arbetet med att identifiera var den högsta för-

brukningen fanns. Vi hittade ett antal fastigheter som låg högt och dessa startade vi med. Vi 

startade med att optimera, vi köpte inget nytt utan använde det som fanns. På den tiden var det 

viktigare att hålla sig väl med personalen. Klagade någon på att den frös höjdes temperaturen. 

Vi såg inte den effektiva användningen av energi och det drog på sig ganska stora problem. Vi 

hade problem med både patienter och personal som fick röda ögon, torra slemhinnor på grund 

av att det var för varmt och torrt i lokalerna.  

När vi sedan började sänka temperaturen och körde husen som det var tänkt från början blev 

det bättre inomhusklimat och billigare. Det vi gjorde från början var att se över ventilation, 

tidsstyrning och återvinning se över tidsstyrningen och såg till att klockorna var inställda rätt. 

Värmeväxlarna var inte rengjorda, de roterade inte, det fanns flera problem. OVK kom i sam-

band med detta och kom att fungera som hjälp att hitta dessa problem och  även läras sig hur 

husen fungerade.  
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För att kunna upptäcka de värsta husen fick vi ett statistikprogram, för att kunna följa upp 

energiförbrukningen. ESS200, numera heter programmet Vitec. Mätarna mäter specifik teknisk 

utrustning, hissar, kylutrustning mm. Mätarna är alla till för att kunna minska energiförbruk-

ningen och påvisa var vi har. Det går att utläsa vilken förbrukning dessa har timme för timme 

på lägsta nivå och energiförbrukningen går att spara flera år tillbaka. Mätsystemet är grunden 

för att kunna följa upp och identifiera energitjuvarna. Alla hus är inte så väl utbyggda, vi har 

massor av äldre byggnader som inte är digitalt dokumenterade. Mätarstrukturen säger att vi ska 

mäta husvis för att kunna utveckla och göra systemet mer detaljerat, men det handlar om tusen-

tals mätare. Totalmätning husvis har vi överallt men detaljerat på byggnadsnivå är jag osäker på. 

Det kräver mycke arbete att hålla igång detta system, att de går rätt, att de byts ut mm. Men det 

är ett jobb för att kunna effektivisera. Det är ju därför vi har dom. Det är en väldig fördel för 

mig och för andra att kunna sitta på kontoret i Karlstad och se vad förbrukningen är i Torsby. 

Grunden till att vi är så framgångsrika är att vi orkar upprätthålla detta system. Sedan har vi ett 

system för styr och regler.  

Det är ett engagemang som ligger bakom som initierades av den dåvarande chefen men enga-

gemanget måste genomsyra hela organisationen, annars fungerar det inte. Vi diskuterar detta i 

arbetsgruppen. Vissa landsting har mer "tung verksamhet" och har kanske haft svårare att få 

fråga på agendan. Men frågan har antagligen inte varit lika brännande. Det kan vara så att foku-

set har varit ett annat, inte på energifrågor. 

Geoanläggningen är en het fråga i jämförelsen med de andra landstingen. Vi köper ju mindre 

energi men våra hus drar ju inte mindre energi för det. De som inte har en geoanläggning får 

redovisa fullt ut och där finns en förklaring till varför andra landsting ligger högre än oss. Vi 

köper ungefär en tredjedel av förbrukad energi på värmesidan, men å andra sidan stiger elnotan 

litegrann. Men vi ligger bra till även om man tittar på andra parametrar, men topparna jämnar 

ut sig. 

Arbetet med driftoptimering är ett fortgående arbete. Vi har en arbetsgrupp som bara optime-

rar, följer upp och följer vårt styr och regler program och se till att allt fungerar. Exempelvis 

inte kör ventilation för fullt under semestertider.  

I byggprocessen gör vi energibalansberäkningar i ett tidigt skede och följer upp dessa genom 

hela resan, genom hela processen, samt även i förvaltningsskedet. Vi ställer krav på energi i 

upphandling i kWh/m2 i projekteringsskedet. I vissa fall används olika certifierings system, ex-

empelvis green building eller LEED som krav. Fokus på energiförbrukning kommer automa-

tiskt med certifieringen. 

Vad spelar LCC för roll i detta arbetet? Kan du beskriva vad LCC innebär för er organi-

sation? 
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Livscykelkostnaden ger vägledning när vi jämför olika alternativ. Livscykelkostnadskalkylen ger 

möjlighet att hitta det alternativ med lägst energikostnad och investeringskostnad, drift och un-

derhåll mm. Alla investeringar ska LCC beräknas och det sker i de flesta fall. Större investering-

ar såsom ventilationsaggregat beräknas med LCC. Mindre investeringar beräknas inte i alla fall. 

Alla större inköp oavsett om de belastar underhålls eller investeringsbudgeten anses som inve-

steringar för vilka man räknar LCC. Det handlar om att göra en utvärdering för att köpa den 

bästa produkten. Det viktiga är inte vilken plånbok som betalar den. 

Det är ett utvärderingsverktyg för att jämföra olika alternativ. Men man måste "hålla tungan rätt 

i mun" när man utför LCC. Vi byggde ambulans på Våxnäs för ett tag sedan och gjorde beräk-

ningar som visade att byggnaden skulle förbruka så lite energi att utrusta byggnaden med vär-

mepumps drift inte gick att räkna hem. Det gick inte att beräkna lönsamhet i en värmepumps-

anläggning. Men om vi hade gjort det hade kostnaderna idag varit lägre. Det visade sig att 

byggnaden i själva verket förbrukade mer energi än energisimuleringarna. Energibalansberäk-

ningarna pekade på fel resultat. Energibalansberäkningen är själva huvudet och livscykelkost-

nadskalkylen används för att jämföra olika investeringar.  

Hur länge har ni använt er av LCC? Hur och varför började ni?  

Det är svårt att svara på varför vi började med livscykelperspektivet. Det var ett genomgripande 

arbete där vi behövde ett utvärderingsverktyg. Standarden var skriven 2006 så vi kanske började 

räkna LCC omkring 2004- 2005 så vi började antagligen för ca 10 år sedan. Lars Nilsson, dåva-

rande fastighetschef stod till viss del för initieringen av LCC men vi var flera som medverkade. 

Nu är livscykelperspektivet så inarbetat att jag inte kan svara på exakt varför vi startade. Jag är 

osäker på när man generellt började räkna LCC men jag tror att det startade på 90 talet. Det är 

lättare att få förståelse för LCC i konsultvärden idag. Förr var det mer fokus på funktion än 

kostnadsberäkning. Vi såg till att ventilationsaggregatet fungerade men vad det kostade var inte 

i fokus. Det är ju investeringen det handlar om. Om ekonomi. 

Hur/ när använder ni LCC?  

Inför systemhandlingen är färdig måste ett antal val ha genomförts då kommer LCC in. Men 

alla större investeringar livscykelberäknas. En systemhandling beskriver hur projektet ska 

genomföras. LCC är med i framtagningen av systemhandlingen och avgör vilka fönster vi ska 

ha, vilken isoleringstjocklek mm.  

Vi utser en energisamordnare inom organisationen. Vi räknar aldrig LCC själva. Arbetet med 

LCC utförs alltid av konsulter.  

Vi har sagt nu att vi ska ta fram ett program för att själva kunna räkna LCC. Idag när vi får en 

LCC är beräkningarna låsta i konsulternas program vilket innebär att vi inte kan ändra några 

parametrar. Låt oss säga att vi skulle vilka laborera med vissa parametrar, då går inte det.  
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Därför ska vi ta fram ett eget program och tillhandahålla i våra projekt vilket innebär att konsul-

terna lägger in sina beräkningar och skickar till oss och vi kan gå in och ändra.  

Vi kanske vill utvärdera eller ifrågasätta någon del av LCC:n. Exempelvis kan det vara intressant 

att variera drifttider, kostnader för eget arbete. Det finns ett antal parametrar som skulle vara 

intressanta att justera även om vi varit med och initierat och gett förutsättningar till beräkning-

arna. I utvärderingsögonblicket kan vi ändå vilja ändra någon del. Vi har alltid möjlighet att 

ringa och låta konsulterna ändra men när jag sitter i utvärderingsskedet och börjar fundera på 

vad som händer om jag ändrar någon parameter, ökar på antal timmar här? Det är svårt att ha 

överblick på hur en förändring påverkar helheten. Vad som händer med ytterligheterna. Att 

kunna laborera med olika parametrar skulle ge fördelar. 

Vem gör vad? Vad gör konsulter? Hur ser arbetsgången och samarbetet ut?  

Konsulterna föreslår alternativ men ytterst bestämmer landstingsfastigheter vilka alternativ som 

ska räknas på. Konsulterna sammanställer alla uppgifter. När vi skickar ut inför ett projekt får 

konsulterna standarden och lathunden/mallen med en mängd indata såsom energipris, ränta, 

kalkylperioder, underhåll mm 

Räknar ni LCC med nuvärde, annuitet eller internräntemetoden? Använder ni andra 

typer av investeringskalkyler?  

Vi använder nuvärdesmetoden. 

Finns det krav på att åtgärderna ska vara återbetalda på viss tid?  

Ja, det tycker jag att man kan säga eftersom vi lägger in en beräkningsperiod. Det finns en mall 

som beskriver kalkyltider där även återkommande underhåll beskrivs. Investeringen bör vara 

avskriven i bokföringen på ungefär samma tid. Här kommer ekonomerna in  bilden och har 

synpunkter på avskrivningstider.  

Vilka är nackdelarna med LCC? 

Ibland måste man tänka efter ett extra varv i utvärderingen. Som när det gällde ambulansen på 

Våxnäs. Det handlar om att göra känslighetsanalyser. På den tiden gjorde vi inga känslighets-

analyser.  

Vilka fördelar ser du med LCC? 

Vi får ett verktyg för att kunna jämföra olika investeringar utifrån kostnaden. 

Vem tar del av LCC beräkningarna? 

Det är vi själva internt. Utvärderingen av en LCC utförs av en projektledare och ibland en eko-

nom. 
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Hur samarbetar organisationen avseende LCC? Är exempelvis ekonomerna delaktiga?  

Ekonomerna är delaktiga till viss del. De är med vid utvärderingen och tittar på att vi använt 

rätt ränta, allmänt är de med i beräkningarna. De har ju i sin utbildning lite mer på fötterna för 

att kunna göra LCC beräkningar men använder sällan LCC själva.  

Kan det vara viktigare att hålla modellen enkel än att alla kostnadsposter blir helt kor-

rekt beräknade?  

Ja, så alla kan ta del av den, men noggrannheten är viktig. 

Vad är LCC?- Är LCC ett energiverktyg eller ett miljö- eller ekonomistyrverktyg? vad 

anser du? 

Det kan vara ett kostnad, energi och miljöverktyg. Och används främst för att välja mellan olika 

alternativ. 

Hur skulle ni vilja utveckla ert arbete med LCC? Brukar ni ta in andra aspekter, utöver 

de ekonomiska, i LCC? 

Nu är det ekonomiska aspeker som utvärderas. Men jag tror att utvärdering av påverkan från 

koldioxid kommer att bli viktigt i framtiden och tror att en komplettering med LCA och koldi-

oxid kommer att komma. Jag tror att miljökraven kommer att öka i framtiden. 

Indata 

Kalkylränta 

Vad är er kalkylränta och hur beräknas denna? Finns det en särskild kalkylränta för låg-

siktiga investeringar? eller används samma ränta till alla investeringar oavsett tidsper-

spektiv? Vet du vilket tidsperspektiv kalkylräntan avspeglar? 

Den bestäms av vår ekonomiavdelning och är vår internränta i vårt fall tillika vår avkastnings-

krav. Vi använder samma kalkylränta till alla investeringar men jag kan se att vi skulle vara in-

tressant att kunna variera räntan ibland. Räntan baseras på vilket avkastningskrav vi ställer. Rän-

tan skulle kunna varieras beroende på investeringens längd och risk. Därför gör vi känslighets-

analys på räntan. När vi exempelvis skulle räkna på nya operationshuset ansåg ekonomiavdel-

ningen att vi skulle använda den dagsaktuella räntan för 2012 fast bygget skulle starta 2014.  

Om vi tänker i nuvärdeskalkyl kanske det är rätt i alla fall. Ytterst är det en jämförelse mellan 

olika investeringar och om räntan skulle bli någon procent högre och om det blir stor skillnad 

på investeringskostnaden skulle det kunna ha stor betydelse, eller påverkan på driftskostnader. 

Vår ränta ligger idag på ungefär 4%. 
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Skulle det vara intressant att kunna variera kalkylräntan?  

Ja, det skulle vara inressant. 

Hur väljer ni kalkylperiod? Vilket livslängdsbegrepp används? 

Det är en erfarenhetssiffra. Här tycker vi att en nybyggnad ska hålla i 30 år. Vi tycker att en 

värmepump bör hålla i 15 år med ett underhåll var 5 år. Den tekniska livslängden är oftast läng-

re an den ekonomiska, men inte i alla fall. Dessa värden är en förutsättning för LCC och är inte 

detsamma som avskrivningstiden. Det som vi använder är en teknisk livslängd. Runt om i länet 

finns exempelvis ventilationsaggregat från 70 talet, som är 45  år. Livslängder är inte det vikti-

gaste i en LCC utan är bara en period att fördela kostnaderna på. Det är de andra parametrarna 

som ges större vikt.  

Den nya komponentavskrivningen som ska införas hos landstinget ska styra investeringarna. 

Komponentavskrivning innebär att när den beräknade livslängden är slut ska komponenten 

vara avskriven och det ska finnas pengar för en ny. Det innebär att livsländerna i vår nuvarande 

mall ska göras om och anpassa till avskrivningstiderna. Annars går det inte ihop. Det kan inne-

bära att vi får sämre utrustning hos oss, med kortare kalkylperiod kommer det inte att räkna 

hem lönsamhet.  

Vi utför inte känslighetsanalyser på kalkylperioden, men det kanske är vettigt att göra? Det är en 

annan sak. Ju längre något håller, ju längre kalkylperiod desto lättare att få lönsamhet. Men det 

måste vara effektivt också. 

Hur hanteras inflationen? Räknar ni med att alla priser förändras i samma takt? eller 

olika inflationstakter för olika kostnadselement?   

Pass. Det är jag inte beredd att svara på. Energipriset el och värme kyla har ju haft olika utveck-

ling. 

Hur resonerar ni kring energipriset och energiprisutvecklingen? Fastställs den anlägg-

ningsspecifikt? 

Ja den fastställs anläggningsspecifikt. När vi gjorde investeringen vid ambulansen avseende 

värmepumpsanläggningen räknade vi med fördubblat fjärrvärmepris och tredubbelt elpris på 10 

år. Om vi skulle ha räknat med en ren nuvärdesberäkning skulle samma pris ha använts. Detta 

för att ha en säkerhet att om vi räknar med dessa höga kostnader skulle vi kunna räkna hem 

projektet. Om vi räknade hem lönsamhet med dessa höga energipriser skulle vi gå vidare och  

utföra investeringen - och det gjorde vi.  Vi utförde inga känslighetsanalyser utan la in dessa 

förutsättningar kring energipriset.  Så gör vi inte idag, idag gör vi känslighetsanalyser istället. 

 

      B1.6 



 

 

Hur gör ni uppskattningar om driftkostnaden?  

Vi lägger in en vår drift X kr /timme.  

Hur bedöms underhållskostnaden?  

Det finns en underhållsplan för exempelvis ett ventilationsaggregat men det är ett erfarenhets-

mässigt värde per år. 

På vilka variabler utför ni känslighetsanalys?  

Känslighetsanalys utförs sedan 2012. De parametrar vi analyserar är ränteförändringen, inve-

steringskostnaden samt energikostnad. Tre parametrar. Förut hände det att vi räknade vi med 

tredubbelt elpris och fördubblat fjärrvärmepris. Nu gör vi känslighetsanalysen med en procent-

sats. 

Påverkar känslighetsanalysen det slutgiltiga valet? 

Det kan det göra. Och nästa steg är att kunna utföra dessa själva  inom organisationen. Jag ska 

ta fram en egen LCC kalkyl inom kort. Jag tror att det är viktigt att vi har en egen kalkyl mall. Så 

som det står i standarden att jag vill kunna göra känslighetsanalys på relevanta parametrar, och 

själv i utvärderingsögonblicket välja vad som är relevant. Och för att hålla igång "tänket". Det 

är det sunda förnuftet som påverkar det slutgiltiga valet vid utvärderingen. 
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Bilaga 2: Intervju Jesper Mårtensson, Energisamordnare Landstinget Dalarna, 2017-01-

20 

Landstinget i Dalarna ligger på en topplacering bland landets landssting  när det gäller 

att energieffektivisering. Ni är bäst i landet när det gäller el- och värmeförbrukning för-

delat per kvadratmeter byggnadsyta. 

Vad gör organisationen så framgångsrik? När började ni arbeta med energieffektivise-

ring?  

Enligt nyckeltalen som SKL tar fram så ligger vi i topp. Jag har arbetat på Landstinget i 4 år 

men jag vet att arbetet med energieffektivisering startade i slutet av 70 talet, början av 80 talet. 

1982 kom första energiplanen, sedan har det kommit en var 10 år. I energiplanen sätter vi upp 

målen. Uppbyggnaden är Bakgrund, omvärldsanalys och mål. Både kortsiktiga och långsiktiga 

mål. Målet till 2020 är 150 Kwh/m2. Det långsiktiga målet till 2050 är 90 Kwh/m2, vilket inne-

bär en halvering av energiförbrukningen jämfört med referensåret 1995. Målet till 2020 ligger 

inte långt borta. Energiförbrukningen 2016 beräknades till 155,3 Kwh/m2.  
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Vi i landstinget räknar med all el när vi räknar nyckeltal vilket innebär att även verksamhetens 

förbrukning ingår, något som skiljer oss från fastighetsbolag där hyresgästerna står för sitt. Ge-

nom att SKL sammanställer energiförbrukningen har vi bra möjligheter att jämföra mellan var-

andra. Sen har landstinget olika förutsättningar. Uppsala har exempelvis mycket specialiserad 

vård och tunga maskiner. Det är svårt att jämföra med Dalarnas lasarett. Men Värmland och 

Dalarna är väldigt lika. Sen är arbetet med energieffektivisering en inställningsfråga. Vissa lands-

ting ligger på över 200 Kwh/m2 och säger att de gjort allt. Vi som ligger på 155 Kwh/m2 har 

inte gjort allt.  

Oljekrisen på 70 talet var den utlösande faktorn. Man började med att fasa ut oljan. Arbetet 

utmynnade i att man började spara energi. Sedan har det varit strategiska och målinriktade 

tjänstemän som arbetat med frågorna. Dessutom har politikerna varit väldigt engagerade. Ener-

giplanen är beslutad i fastighetsnämnden. 

Från början var det mycket drifttider och sänkning av framledningskurvor till radiatorer. Bygga 

bort ångsystemen var en viktig åtgärd. Det fanns ångsystem som försörjde vissa delar av sjuk-

husen, exempelvis kök. Ett ångsystem är väldigt ineffektivt. Sedan har stora ombyggnader med-

fört att ventilation har bytts ut. Vi har idag i stort sett bara roterande värmeväxlare. Med en ro-

terande värmeväxlare får man en liten överföring från frånluften till tilluften och den har varit 

föremål för tankar om bakteriespridning, men man har inte kunnat påvisa att det är något pro-

blem. Det finns ingen större samordning mellan landstingen inom sjukvården och alla har inte 

vågat gått så långt. Men vi har tagit beslut om att när de negativa konsekvenserna inte går att 

påvisas så ska vi använda oss av roterande värmeväxlare.  

Sedan fortsätter arbetet kontinuerligt med att trimma på temperaturer och drifttider och har en 

följsamhet mot verksamheten och försöker att inte förbruka mer än nödvändigt. Om arbetsti-

derna ändas ska drifttiderna följe med. Vi vill exempelvis inte ventilera när det inte är någon på 

plats.  

Sen har vi arbete med att reducera luftflödena när det är kallt ute. Vi har ganska mycket ofrivil-

ligt läckage genom väggarna när det blir stora temperaturskillnader.  Minskat luftflöde ger ett 

bättre inneklimat som inte är lika torrt. I detta arbete kommer den obligatoriska ventilations-

kontrollen in.  

 

Vad spelar LCC för roll i detta arbetet? Kan du beskriva vad LCC innebär för er organi-

sation? 

LCC spelar definitivt en roll. Det står i energiplanen också, att vi ska bedöma allt med LCC. 

Alla ombyggnads och nybyggnadsprojekt ska bedömas med LCC. Vi har riktlinjer för LCC.  
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LCC är ett kraftfullt sätt att motivera kostnaderna i våra projekt. Om vi exempelvis bygger om 

någonstans och ska byta fönster, då gör vi en LCC på det och bedömer om det är vettigt att 

byta.  

Syftet är att kunna motivera och få beslutsunderlag för att kunna ta ett ekonomiskt riktigt be-

slut. 

Hur länge har ni använt er av LCC? Hur och varför började ni?  

Jag vet faktiskt inte när vi startade med LCC. Det skulle jag vilja veta själv. Under mina 4 år på 

landstinget har det använts. Jag vet att när nya vårdlokaler skulle byggas 2009 fanns LCC med 

som verktyg. Men jag tror att man arbetet med det ännu tidigare. 

Hur/när använder ni LCC?  

När jag gör egna beräkningar brukar det handla om ett litet ventilationsaggregat eller liknande 

utrustning. Indata är ganska begränsat. Det som ska med är underhållskostnaden, utrustningens 

verkningsgrad. Det handlar ofta om att jämföra mellan utrustning med bättre eller sämre verk-

ningsgrad. När jag använder LCC jämför jag ofta det befintliga med ett nytt. Det handlar om 

ganska grovhuggna jämförelser. Liknade blir det även när konsulterna tittar på exempelvis föns-

terbyten. Man måste begränsa omfattningen och titta på enskilda åtgärder. Om de påverkar var-

andra måste man ta hänsyn till det. Det är en del i utvärderingen att vara medveten om att saker 

påverkar varandra. Vi har haft lite planer på att använda oss av BELOK:s totalmetod men ännu 

inte genomfört något projekt. I framtiden skulle det vara intressant att ha en egen lands-

tingsmall för LCC och använda oss av BELOK. Vi jämför vanligtvis mellan 2-3 alternativ. Of-

tast inte fler än 4 för erfarenheten säger lite om hur många alternativ som kan vara vettigt. 

Vem gör vad? Vad gör konsulter? Hur ser arbetsgången och samarbetet ut?  

Jag räknar lite smågrejer men i alla nybyggnads och ombyggnadsprojekt är det konsulter. Jag 

kan göra en överslagsberäkning om det handlar om att prioritera mindre investeringar. Annars 

är vi helt beroende av konsulter. Vi är en beställare organisation och saknar egna projektörer. 

Konsulterna tittar på olika lösningar i samråd med oss, sen sätter vi indata med kostnader. De 

står för indata vad gäller de tekniska lösningarna. Det handlar om Underhållskostnader, drifts-

kostnader och vilken verkningsgrad anläggningen har. Det de behöver från oss är energipriser, 

räntor och avskrivningstider. Dessa indata får de i dialog med mig. Vad gäller energipriser och 

bakgrundsfakta får konsulterna i samråd med mig som är energisamordnare.  

Räknar ni LCC med nuvärde, annuitet eller internräntemetoden? Använder ni andra 

typer av investeringskalkyler? 

Det varierar beroende på vilken konsult som utför arbetet men oftast används nuvärdesmeto-

den. Ofta kan man få ut värdet av LCC som annuitet och nuvärde. 
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Finns det krav på att åtgärderna ska vara återbetalda på viss tid?  

Jag brukar använda pay off i mina egna beräkningar. Det fungerar bra i kontakten med förvalta-

re. 

Vilka är nackdelarna med LCC? 

Jag vet inte om det finns några stora nackdelar. Det är ju egentligen ett underlag för att få ett 

bättre beslut. Det som kan vara en nackdel är väl när man skickar in grunddata i kalkylen och 

att få tillförlitlighet. Det kan vara mer eller mindre svårt beroende på vad man tittar på. LCC är 

bra för avgränsade system. Det är att dela upp det så att det inte blir för omfattande system 

man tittar på. En nackdel är att det kostar att få LCC utförd. 

Vilka fördelar ser du med LCC? 

Ett bättre beslutsunderlag. 

Vem tar del av LCC beräkningarna? 

Det är projektledarna och ibland förvaltarna som tar del av LCC. Så ser det ut i vår organisa-

tion. 

Hur samarbetar organisationen avseende LCC? Är exempelvis ekonomerna delaktiga? 

Ekonomerna sätter kalkylräntan. 

Kan det vara viktigare att hålla modellen enkel än att alla kostnadsposter blir helt kor-

rekt beräknade?  

Ja, det tycker jag. Det är inte bra att göra för komplicerat. Då tappar man greppet. 

Vad är LCC?- ett lönsamhetsverktyg eller ett verktyg för att jämföra olika alternativ? Är 

det ett miljöverktyg? Är LCC ett energiverktyg eller ett miljö- eller ekonomistyrverktyg? 

vad anser du? 

Både och. Det ger det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, men det ska ju även vara lön-

samt. I mina ögon sitter energi och miljö ihop. Minskar man energiförbrukningen minskar man 

även miljöbelastningen. 

Hur skulle ni vilja utveckla ert arbete med LCC? Brukar ni ta in andra aspekter, utöver 

de ekonomiska, i LCC? 

Nej, det handlar bara om ekonomi.  
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Indata 

Kalkylränta 

Vad är er kalkylränta och hur beräknas denna? Finns det en särskild kalkylränta för låg-

siktiga investeringar? eller används samma ränta till alla investeringar oavsett tidsper-

spektiv? Vet du vilket tidsperspektiv kalkylräntan avspeglar? 

Den sätts av vår ekonomiavdelning. Den är en långsiktig ränta och man tittar på en lång tidspe-

riod. Det varierar inte så mycket. Vi sätter den årsvis och vi tittar på 10 år tillbaka. Sen har vi en 

speciell ränta för energieffektiviserande åtgärder som används till allt som går utöver BBR kra-

vet, vilket går att definiera på olika sätt. På allt som är utöver BBR kraven använder vi en halve-

rad ränta. Det är ett sätt att få igenom fler åtgärder. Räntan för 2017 är 2,48% och om vi halve-

rar den händer inte så mycket. 

Skulle det vara intressant att kunna variera kalkylräntan?  

Nej. Det är dessa två kalkylräntor som används. Jag tycker det är bra. Det ger stabilitet.  

Hur väljer ni kalkylperiod? Vilket livslängdsbegrepp används?  

Det har blivit väldigt tydligt nu när vi börjat använda komponentavskrivning. Vi har ett under-

lag med avskrivningstider för olika typer av utrustning. Det handlar om livslängder på 10-50 år. 

Det handlar om en ekonomisk livslängd kopplad till redovisningen. Detta underlag har tagits 

fram genom ett samarbete mellan ekonomiavdelningen och teknikavdelningen.  

Hur hanteras inflationen? Räknar ni med att alla priser förändras i samma takt? eller 

olika inflationstakter för olika kostnadselement? 

Det finns med i modellerna men det är svårt att sätta siffror på det. Det brukar bli en grov upp-

skattning och ofta använder vi 2%. Ibland får vi frågan från konsulterna men de flesta sätter 

2%. Det har blivit som en norm hos oss. Tittar man på hur inflationen har varit historiskt så är 

det kring 2% det har legat. Vi har inte gjort någon skillnad på att olika kostnadselement har oli-

ka inflationstakter utan använder 2%. 

Hur resonerar ni kring energipriset och energiprisutvecklingen? Fastställs den anlägg-

ningsspecifikt? 

Energipriset är rörligt och indata varierar mellan olika fastighet och år. Jag sitter med energiav-

tal och vet vilka priser som gäller. Jag följer upp energipriset för varje anläggning och om jag 

vet att vi kommer omförhandla energipriset om några år tar jag hänsyn till det. Det har hänt att 

vi fått en 50% ökning från en omförhandling till en annan. Då är det bra att jag som känner till 

förutsättningarna tittar på detta. Vi sätter 2% på energiprisutvecklingen. 
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Hur gör ni uppskattningar om driftkostnaden?  

Driftskostnaden fastställs av konsulterna. 

Hur bedöms denna underhållskostnaden?  

Konsulterna tar fram underhållskostnaderna, som är grova bedömningar. De brukar inte påver-

ka slutsumman nämnvärt. Det kan man se i känslighetsanalysen. Det som är viktigt är relatio-

nen mellan alternativen. Om en lösning kräver mycket underhåll jämfört med ett annat. En pel-

letsanläggning kräver exempelvis mycket arbete medan en värmepumpslösning inte kräver nå-

gonting. 

På vilka variabler utför ni känslighetsanalys? 

Konsulten har färdiga mallar. De gör känslighetsanalys på prisförändringar framåt i tiden, kal-

kylräntan, driftkostnader. Vi har inga riktlinjer eller krav på känslighetsanalysen. Det är en liten 

bonus vi får. Känslighetsanalysen och hur den utförs varierar mellan konsulterna. Ibland får vi 

tillbaka mallen i redigerbart skick så att vi kan ändra indata själva. I andra fall har vi en dialog 

med konsulten kring att göra någon förändring.  

Vi har haft en dialog kring att vi skulle ha en egen mall så att hela LCC beräkningen och käns-

lighetsanalysen alltid ser likadan ut. Då är det lättare även för dom som inte tittar på beräkning-

arna så ofta. Som det är nu använder alla konsulter olika mallar. 

Påverkar känslighetsanalysen det slutgiltiga valet? 

Jag vet faktiskt inte att känslighetsanalysen har påverkat det slutgiltiga valet någon gång. 

 

           Bilaga 3 

Bilaga 3: Intervju med Sten Bäckström, konsult SWECO- 2017-01-26 

Hur länge har du arbetat med LCC? 

Jag har samarbetat med landstinget i Värmland i omkring 15 år och med LCC beräkningar i 

omkring 20 år. Till en början var det enklare varianter av LCC med nuvärdesberäkningar. Det 

som har utvecklats mer och mer är känslighetsanalysen. Vad händer med nuvärdet om man 

ändrar energipriset eller underhållskostnader? Vad händer med LCC värdet om man har upp-

skattat några kostnader fel? 

Hur och till vad använder du LCC?  

LCC används för att utreda olika alternativ avseende tekniska lösningar, såsom ventilationstek-

niska lösningar, byggnadstekniska lösningar.  
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Man utgå från systemhandlingen och analyserar olika energitekniska lösningar som påverkar 

underhållskostnaden 

Kan du beskriva hur ditt arbetet med landstinget Värmland och  LCC beräkningar går 

till? 

Inledningsvis identifieras uppdraget och möjligheterna till att minimera nuvärdet på installatio-

nerna och de byggtekniska lösningarna för att dra ner kostnaderna. Det brukar även finnas 

energimål som ska uppnås som påverkar valet teknisk lösningar. Det kan handla om energiför-

sörjning, ventilationsaggregat eller olika golvmaterial. Det gäller inledningsvis att identifiera vil-

ka olika alternativ som finns och sedan välja vilka alternativ som är värda att göra LCC beräk-

ningar på. Sedan handlar det om att göra en kostnadsbedömning av de valda alternativen. Detta 

i kombination med vad som berörs vad gäller olika yrkeskategorier. Olika berörda byggentre-

prenörer får sedan ta fram kostnadsförslag för att hitta rätt prisnivå. För att sedan få en bra bild 

av energiförbrukningen måste man göra energibalansberäkningar på de olika alternativen. Nästa 

steg kan vara identifiera om alternativen har olika underhållskostnader. Identifiera om något 

alternativ kräver mer service och kräver mer underhåll än ursprungsvarianten. Man utgår oftast 

från det alternativ som har lägst investeringskostnad och jämför med alternativ som initialt är 

dyrare, men som drar mindre energi, vilket kan leda till minskade förvaltningskostnader. Men å 

andra sidan kan alternativet ha större årliga underhållskostnader. Det slutgiltiga valet kan i vissa 

fall vara det som är billigast i inköp då man ofta har en investeringspeng som man måste hålla 

sig till. Nästa steg kan vara att uppskatta restvärde och sanering/rivningskostnader. Det är jag 

som gör en bedömning om dessa poster ska beaktas och de beaktas oftast inte. 

Vilka uppgifter får du, vilka uppgifter tar du fram själv? 

Det vi får är vilken ränta vi ska räkna med och vilken betraktelsetid som ska användas. Vi får 

även energipriser, beräknad energiprisutveckling, timpriset och antalet timmar för underhåll, 

vilket tas fram genom samråd. Jag tar fram årliga kostnader på energi, energiförbrukningen. 

Vad är en bra definition av LCC? 

Det är framtagande av nuvärde som beslutsunderlag för kommande investeringar. Att ordet 

"livscykel" ingår är inte riktigt korrekt då det oftast handlar om en betraktelsetid. 

Använder du nuvärde, annuitet, internräntemetod eller pay off? 

Oftast används nuvärdesmetoden men för enklare beräkningar kan payoff användas. Payoff 

följer med per automatik i vårt beräkningsprogram. 
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Vilka nackdelarna finns med LCC? 

Det gäller att veta vad man sak stoppa in. Det är bara ett beslutsunderlag, ingen exakt sanning. 

Det är därför det är viktigt med känslighetsanalyser på ränteutvecklingen, energiprisutveckling 

vilket ger ett bättre beslutsunderlag.  

Det går inte att garantera att utfallet blir det beräknade. 

Vilka fördelar ser du med LCC? 

Det är att man kan visa beställaren att han kan få ner sina årliga kostnader. 

Vad är viktigt om alternativ ska jämföras?  

Det är viktigt att man tittar på de olika alternativen med samma noggrannhet. Om man gör ett 

överslag på kostnaden på ett alternativ måste man ha samma noggrannhet när man gör överslag 

på de andra alternativen. Man kan ju ha ett önskealternativ som man vill lägga mer fokus på 

men för att kunna få jämförbarhet måste samma fokus läggas på de andra alternativen.  

Vad är LCC?- Är LCC ett energiverktyg eller ett miljö- eller ekonomistyrverktyg? vad 

anser du? 

Det är ett verktyg för att jämföra olika alternativ utifrån nuvärdet. Det kan också vara ett energi 

och miljöverktyg. 

Indata 

Kalkylränta 

Kalkylräntan ges av landstinget. 

Vilket livslängdsbegrepp används? 

En viktig aspekt är betraktelsetiden/kalkyltid. På hur låg tid ska beräkningarna göras? är det 10 

år eller 20 år eller ännu längre? Själva livslängden kan vara längre eller kortare än betraktelseti-

den. Oftast är betraktelsetiden samma som den ekonomiska livslängden. Men det kan var olika 

komponenter i en anläggning vilka har varierande ekonomiska livslängder. Vissa komponenter 

behöver bytas ut tidigare än andra. Betraktelsetiden kan vara 20 år men man måste räkna med 

en kostnad för byte av en viss komponent år 10. 

Hur hanteras inflationen?  

Vi lägger in en ränta som är utöver inflationen, realräntan. 

Energipris/Energiprisutveckling 

Ges av landstinget. 
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Hur gör du uppskattningar om driftkostnaden?  

Den kan vara svår att uppskatta, men man kan ta hjälp av leverantörerna och ta fram vad som 

krävs. 

Hur bedöms underhållskostnaden? 

Det är en erfarenhetsbaserad siffra. 

Hur länge har känslighetsanalyser varit aktuella? 

Jag har arbetat med känslighetsanalyser i omkring 10 år. 

 

På vilka variabler utför ni känslighetsanalys? 

En parameter är energiprisutvecklingen där jag lägger in olika scenarier med olika procentsatser. 

Elpriset kan varieras med en ökning på 2 % respektive 8% per år. Resultatet går att se i ett dia-

gram. Ytterligare en parameter som är med i känslighetsanalysen är räntan. Investeringskostna-

den kan vara med i känslighetsanalysen. 
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Bilaga 4: Intervju med Ronny Tenggren, konsult ÅF- infrastruktur 2017-04-11 

Hur länge har du arbetat med LCC? 

Jag har arbetat med LCC 20 år. Samarbetet med landstinget Dalarna har varit till och från unge-

fär lika länge. 

Hur och till vad använder du LCC?  

Jag tar fram den, ur LCC perspektiv, bästa lösningen utifrån olika installationssystem. Ett LCC 

perspektiv innebär en prioritering utifrån ett nuvärde. Det handlar om grundinvesteringen, 

energikostnader som är en del av driftskostnaden. Sedan handlar det om arbetskostnad, servi-

cekostnad material och timmar. Parametern reinvestering används om livslängden för en bygg-

nad är exempelvis 30 år, men ventilationssystemet måste bytas efter 15 år. 

Kan du beskriva hur ditt arbetet med landstinget Dalarna och  LCC beräkningar går 

till? 

Vi har ett RAM avtal så landstinget ringer till oss och ber oss projektera. Det handlar om pro-

jekt inom ombyggnad, nybyggnad eller tillbyggnad. Det bildas sedan en organisation där lands-

tinget har en projektledare och jag står för installationerna.  
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Andra kollegor står för olika expertområden exempelvis vvs, el osv.  

Projektledaren har personer som står för teknikstöd inom energi, vvs mm. Ofta har de en klar 

bild av vad som behövs för respektive projekt. Landstinget är en sådan beställare som vet hur 

de vill ha det. Vi räknar på de föreslagna alternativen och kommer med egna förslag. 

Vilka uppgifter får du, vilka uppgifter tar du fram själv? 

Vi får kalkylperiod, energipris och ränta, men i övrigt ta vi fram det mesta. Hur det ska se ut, 

själva kalkylen, bedömningar om service/underhållskostnader, materialåtgång mm. 

Vad är en bra definition av LCC? 

Det är ett sätt att jämföra olika alternativ, med alla parametrar utifrån ett långsiktigt och rättvist 

sätt. 

Använder du nuvärde, annuitet, internräntemetod eller pay off? 

Vi använder nuvärde men pay off finns med i programmet. Ibland redovisas resultatet som an-

nuiteter. 

Vilka nackdelarna finns med LCC? 

För mycket sia om framtiden. LCC innehåller en osäkerhet då den innehåller så många år. 

Många värden handlar om spekulationer om vad som händer. Om exempelvis kostnader i fram-

tiden. 

Vilka fördelar ser du med LCC? 

Det är att alla parametrar med. 

Vad är viktigt om alternativ ska jämföras?  

Man definierar ett nollalternativ, som brukar vara det befintliga eller det billigaste. Vid nybygg-

nation brukar nollalternativet vara det som mest troligt skulle väljas om ingen LCC gjordes, det 

vill säga " vi gör som vi brukar alternativet". 

Vad är LCC?- Är LCC ett energiverktyg eller ett miljö- eller ekonomistyrverktyg? vad 

anser du? 

Det kan vara allt ovanstående, men för mig kopplas det mest till beslut om hur det ska se ut. 
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Indata 

Kalkylränta 

Kalkylräntan får vi av landstinget. Det finns två olika räntor som landstinget använder, som 

dom "bollar" med på olika sätt,  vilket resulterar i en medelränta i kalkylen. När man räknar på 

en lång period, säg 30 år, lägger man in en väldigt hög ränta. Det handlar om 3-4 % som vi tror 

är ett medel för 30 år framåt. Man kommer överrens om en ränta specifikt för projektet. 

Kalkylperiod 

Kalkylperioden ges av landstinget. 

Hur hanteras inflationen?  

Det enda vi beräknar inflation på är energipriset. Men vi borde kanske räkna med inflationen på 

exempelvis material och andra parametrar.  

Energipris/Energiprisutveckling 

Vi räknar med att fjärrvärmepriset ökar med 2 % varje år och elpriset med 3%. Detta slår 

mycket på kalkylen. Det innebär en viss osäkerhet vilket man kan se om man ändrar energipri-

serna i beräkningsprogrammet. Det är viktigt att inse att det är en bedömningsprognos. 

Hur gör du uppskattningar om driftkostnaden?  

Det sker genom att undersöka vad som behöver hända varje år utifrån ett timpris. 

Hur bedöms underhållskostnaden? 

Vi utgår från både material och timmar. Det finns vissa siffror om exempelvis vad ett ventila-

tionsaggregat kostar per år, men i verkligheten varierar det mycket. 

Hur länge har känslighetsanalyser varit aktuella? 

Vi har utfört känslighetsanalyser i ca 15 år. 

På vilka variabler utför ni känslighetsanalys? 

När vi jämför olika alternativ kan det handla om vad som händer om vi isolerar lite mer. Vi 

bollar med olika energiparametrar för att göra känslighetsanalysen. Men i ordet känslighetsana-

lys kanske risk borde ingå, men det brukar vi inte ta med i dessa sammanhang. Egentligen bor-

de man räkna på risken. 
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Extra kommentar 

Miljöbyggnad tar bort behovet av LCC. Jag upplever att beställarna har slutat fråga efter LCC 

beräkningar och är istället intresserade av miljöbyggnad. De certifierar enligt miljöbyggnad istäl-

let. De väljer exempelvis att nå upp till nivå silver, vilket innebär 15 fasta indikatorer att nå upp 

till. Toppen av intresset för LCC analyser var för mellan 5 och 10 år sedan, sedan dess har in-

tresset dalat. 
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